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TEKNISK IIIUOTEK
'marks iekn!$k< hq skole

Historist EfterrMMK—
/T
DEN
tf POLYTEKNISKE
Om Xx LÆREANSTALT .

Sandf! ug ten
i Norre-Jylland
meddeelt
af

Lauritz Csmarch,
Zustitsraad og Chef for Jyllands og Lollands Land
væsens -Contort Under Rentekammeret.

Kjobenhavn.
Trykt i det Schnltzisbe (Dfftcin,

Deres Kongelige Majestæt

Kong Frederik den Sjette.

Allernaadigste Konge!
V^tore Strikninger af Jyllands for
hen vcerende Sandorkener sees nu for
vandlede til Grcesgange, hvor mange
Creature finde Fsde; andre ere endog
vundne rilbage til Agerbrug, og aad

ligen arbeideö med Iver paa at tilba
gevinde flere.
Alt uimodsigelige Virkninger af Regjeringens vise, kraftige og heldige For
anstaltninger, hvorved der nu, forme
delst de i de senere Agr skeere Foran
staltninger, tillige er aabnet Udsigter til,
at adskillige af disse Strikninger, efter
faa Aars Forlob, ville sees prydede med
gavnrige Plantninger.

Naar da Efterkommerne spsrge: hvo

der stjenkede dem saadant Gode^ ville
Aarbogerne svare: Kong Frederik den

Sjette.

Derfor-/ allerrmadigste Konge!

har jeg vovet nt hellige Dem denne historiske Efterretning om Sandflugten i
Non e - Jylland.

AllsrnnLerdanigst

Lauritz E s m a r ch.

Til Læserne.
?beb en Kongelig Resolution blev det mig

allernaadigst paalagt, at kundgjsre ved Tryk
ken Sandflugtens ncervcerende Tilstand i Nsrre«
Jylland.

Denne allerhoieste Befaling hav

jeg, saavidt min Evne og Tid har villet til
lade det, ssgt at efterkomme ved de Efterret

ninger,

som herved meddeles,

og som for

jlørfte Delen grimde sig paa collegiale 2tcter.
Hensigten med disse Blade er altsaa ikke,

at meddele fuldstændig Underretning om Maaden, hvvrpaa Sandflugten rettest doempes, el

ler hvorledes Skov opelskes paa Sandflugts

Strikninger.

Imidlertid snffer jeg, at det

Lidet, som er sagt om Skovs Opelskning i

disse for Skov blottede Egne, maatte foran
ledige, at ret mange ville lcegge kraftig Haand
paa dette for dem selv og det Almindelige saa

nyttige Foretagende , hvortil Regjermgen til
byder virksom Hjelp.

Forfatteren.

At Agerdyrkningen er Danmarks, fornemste
Grundststte, er en SoeLning, hvorom Menin-.
gerne ere saalidet deelte, at jeg her vel .tøv an

tage den som en afgjort Sandhed.

Agerdyrkningens Flor og hvad dermed

staaer i Forbindelse maae altsaa voere af yder
ste Vigtighed for Fædrenelandet.

$ov Stats-

bestyreren kan det folgeligen ikke være nok, at

Landmanden soettes i Stand til at kunne indfore et forbedret JordbrUg, og at der gives

ham Midler i Hcende til at kunne indtage til

Dyrkning saadanne Jordejendomme, som for
hen enten henlaae aldeles udyrkede, eller i det

mindste ikke afgave de Fordelede efter deres
naturlige Beskaffenhed kunde og burde, faa<

som ved, stadeligt Vands Afledning og deslige,

rnen han, bor ogsaa have et vaaget Sie med

(i)

Voldsomme

Naturbegivenheders

paa Agerbruget.

Indflydelse

Naar da sisrre eller min

dre Strcekninger af Lander trues med Vdelceggelse, bor der med Krast drages Omsorg for
at den ei allene standses, men og at de derved
for Staten allerede tabte Ejendomme saavidt

mueligt vindes tilbage.

Det forste betydelige Skridt, Regjeringen
gjorde for at scette Landmanden i Stand til
åt kunne indfsre et forbedret Jordbrug, flete

ved Forordningen af 23de April 1781 onl

Iordfoelledflabets Ophcevelse,

og et kraftigt

Middel til hans Jorders Forbedring gaves ham

dernæst ved Forordningen af 25de Juni: 1790

yrn fladeligt Vands Afledning fra Ager-, Engog Mosejorder.

Vidtlestigen at berøre disse tvende ellers
meget vigtige Gjenstande, og at fremscette de
Punkter, dermaae ansees som Aarsagerne hvor
for det ved Forordningen af 23de April 1751

tilsigtede Viemed ikke overalt er opnaaet, hvil
ke Aarsager ikke ligge i Forordningen felv,
men hidrsre fra Omstcendigheder uden fur sam

me,

er uven for Hensigten af drsse Blade,

s
hvorved jeg blot vil føge at meddele saavidr

mueligt Efterretning om Storrelsen eller Are
alet af de Jordejendomme, som forhen vare
sdelagte ved Sandflugt i Nørrejylland, hvil
ke Foranstaltninger der fra RegjerhrHens Sideere ftiede til dens Dcempning,

og

hvor-

rqange Tsnder Land der vare vundne tilbage

ved Udgangen as Aaret 13 r 6.
Flyvesand bestaaer af meget siinkornige

Dele^ vg scettes af denne Aaksag let 1 Bevce«

gelse ved finden.
Naar det blæser noget sttrrkt bortfsres

Sanden ligesom Sneen i Sneefog, og samler
sig ligesom/denne i Hobe eller saakuldede Dn-

ver - hvorfor og Benævnelsen af Sandflugt er

meget passende.
Sandflugten har i Almindelighed betrag

tet sin Oprindelse enten fra Havet, som paa
visse Steder opkaster en Maengde af denne
Sand eller og derfra, at den faste og tilgroede Jordskorpe, som bedcekker flige let bevcege-

lige Sandgrunde inde i Landet, paa yn eller

snden Maade lssrives eller borttages.
-

(?*)

4
De^fsrstmrvntL' Eünd^ugter kaldes i Al^
mindelighed Hcwsantze,

og ere de farligste,

fordi de jcevnligen have Nairing fra Havet.
De sidste kaldes Indsande , og ere mindre far-

lige, ligchöm de og i Almindelighed hellcr-ikke
ere af den Omfang fom de fsrste.

Dog kan Sandflugt endnu fremkomme
paa andre Maader, af höilke Lil Exempel kan

anfores Udtsrring af Soer, i hvis Bund findes
Flyvesand-.

Enkelte Exempler haves paa fli

ge Flyvesande, og Erfaring har saaledes lcert,

at man maae være forsigtig med Udtsrring el
ler Bandets Afledning fra Soer, i hvis Bund
er Flyvesand.

Vandafledningen bør nemltK

Iffe skee pludseligen eller paa eengang, men
Zxid ester anden, saaledes at Planterne, som

fremkomme i den Deel der aarlig udtorres,

kunne have Lid til at sammengroe.

At Nsrrejylland, i Særdeleshed visse Eg
ne langs med Vestkysten, forhen har lidt sår
deles meget ved Sandflugt/ ev desvcerre altfor
vist, og fra Skagens Odde igjennem Hjsrring, Thisted., Ringkøbing og Ribe. Amter

sees endnu sorgelige Levninger af de Sdelceg-

.Helfer, Sandflugten der harforaarsaget. Sto. re Strækninger af. frugtbare Ager- og Eng
jorder, ere blevne et Rov derfor, og ligge
dybt begravede derunder.
Skagens Kirke,
som trldeels er bedækket med Flyvesand, ev li
geledes et Bevils Herpaa.
Mange Beboere i disse Egne have for
hen enten ganske eller Lildeels tabt deres Etenbomme, og have maattet flytte deres Boeliger,
uden at de dog vare stkkre paa beholde den
Plet, de valgte til deres nye Boepcele."^) ,
Folgerns af disse Bdelæggelser bleve,
foruden Privatmands Tab as hans Eiendout,
at Beboernes Hartkorn blev nedsat, og gt
Skatterne af det Hartkorn, som udgik af Matriculen^ bortfaldt, hvorved Staten-led et
dobbelt Tab; i sinanciel Henseende: at Stats
kassen fik et Skaar i sine aarlige Jndtcegter;
og i statsoeconomisk Henseende: at Products
massen forringedes.
*>

I en physisk,

oeconomifk og topographifi Beskri-

velse over Thye i Thisted Amt af Sognepræsten
* :

Herr Aaqaard, udgivet i Aaret 1802, er handlet
»m adskillige Adelæggelser, Sandflugten har for«

. aarsMt i

I
og

huuS

V ib o rg ,

A a lb o r g ,

m e n d is s e b e f ta a e f o r d e n s t e r s t e

S a n d flu g te r,

D e e l a f In d s a n d e ,

som

F a r li g h e d ,

k y s te n ,

og

d is s e .

s in d e s v e l o g s a a n o g le

A m te r

V e il e

R a rrd e rS / A a r«

Paa

fo r

paa

V e s t-

h e lle r a f d e n O m s a n g ,

hvad

T id

S a n d f lU g t e n

u d b r u d t e lle r h a r b e g y n d t a t
g e ls e

a f den

d e r f o r ik k e

S a n d f lu g t e r

h in e

e re e t

e re

og

fv tn

|ø rft e r

v ir k e t i l D d e lc e g -

m a n g e a f J y ll a n d s

E je n 

fru g tb a re

d o m m e , h a r je g ik k e m e d V i s h e d k u n n e t b r in g e

r E r f a r in g ;

m en

d e c r ld r e L o v e i d e t
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h u n d r e d e v is e , a t S a n d f lu g t e n a lle r e d e d e n T id

v æ r e t e n G je n s t a n d

har

sov

L o v g iv e r e n s O p -

- in æ r k s o m h e d .

S a a le d e s

f a s t s o e t te v

d a te

'T r e d i e s F o r o r d n in g ,

S tra ffe n

D a g 1 5 3 9 *)/

og

o p ry k k e d e H a lm

tit

40

skab,

M a rk ;

ifte ls tn .

H lo t

H a f n ic e S t . P o u ls
fo r d e n ,

som

o p flo g

tit

h a n s e g e t H e r

t il b e n fo m

p a a ta lte F o r -

.

Sam m e

Huus

den

o g T a g v e d B e fte r ftr a n d e n ,

H a lv d e l e n

o g H a lv d e l e n

K o n g C h r i s t ia n

Konges

den

i d be

R eces,

D ecem ber

d a t.

C o ld i n g -

1558,

* ) . F in d e s i d a n fle M a - a z in 4 6 t D e e l " O id e 2 8 7 *

dens

6z Art. bestemmer, at den font sindeK qt op-

staae, oprykke eller i nogen Maade sdeloegge

Marehalm,

Hvideriis,

Sener,

Klittetag,

Hjelme, Slie, eller de Torne, som groe paa
Strandbakken eller Klitten mod Vesterhavet,

flulde straffes som Tyv uden al Naade,

og

desuden oprette den derved fremkomne Skad?.

Kong Frederik den Andens Forordning,

dat. Frehriksborg den 2yde October 1.570 *)

forbyder ligeledes at opslaae,

oprykfe, op

hugge eller i nogen Maade odelEggd Mrre^

halm,

Hvideriis,

Sener, Klittetag, Hjel

me, Slie eller de Torne, som groe paa Strand
bakken eller Klitten ud mod Vesterhavet imel«

lem Ribe og Skagen, eller paa nogen af de
Der, fom hore til Danmark og ligge i Vester

havet. Straffen var den samme, som ved Kong

Christian den Tredies Reces var bestemt.
I det 17 de Aarhundrede har Regjerin-

gens Dpmcerksomhed Ikke mindre varet Hen

vendt pacr den for Landet saameget odelcrg-'
gende Sandflugt.

♦) Danjke Magazin, 6te Deel, Side 6;»

8
Kong Christian den Femte har ved aa-

ben't Brev, dat. i ite December 1679, gjen«
taget Kong Christian den Tredies Reces, og

ved Rescript af 24de i samme Maaned blev

det paalagt Zsrgen Friis,

Amtmand over

Dueholm, Vrum og Vestervig Amter, at bekjendtgjore dette Kongebud paa vedkommende

Steder, og at paasee at samme blev overholdt.
*)
Samme Konges danske Lov,

udgivet

1683/ dens 6 25. 17 Cap. 29 Art., sætter

ligeledes Tyvsstraffor den, der odelcegger Klit-

vexterne ved Vesterhavet.

Kilden til bette

Lovsted ev Kong Christian den Tredies Reces.
Bed disse Anordninger, som blot bestem-

we Straffen for dem,

som odelagde Klitvex-

1erne, er imidlertid intet bestemt i Henseende
til Sandflugtens Dcempning etter Forholdsreg

ler desangaaende.

Dog er ved Kong Frede

rik den Andens Rescript, dat. Kjobenhavn den
7de September 1569 ,

bestemt hvorledes der

fkulde forholdes i Henseende til Arbejde ved
Dampningen af Sandflugten i Veyersoe, Nis-

*) Det aabne Brev og Rescriptet sindes i det Kongelige
danske Cancellirs Archiv,

fom, .'Husbye og SLOye-'Sogne i.'-Rtng-kjsv
King Amt. *)
Re scrip Let er af folgende Zydhold.
(Frederik den Anden> "Helse et"ther Alle wore vndersaarter Bonder oc ment3,ge Almve.som bygge oc bo offner alb -Wcyer"ss sogen, Nesom sogen, Husbye sogen, oc
^'Stabye sogen mett Gnd oc wor naade. Wi"der att wii ere kommett vdi forfaringe huor"ledes at Hugfund nogen thrid siden schall vere
''mett sande igien dreffiut, Oc vandeLL there fore
”i(fe kand haffue sirt udlob mere, er vorden
"saa stort alt det flser offner, the omliggende
"Byers Agger oc Eng, oc alrede haffuer giort
"ftor schade, There til met begynder oc sand
"at faae offuerhand oc forderffuer mange mar"ke, oc huor fligt udi tilde icke forekommis Er
"att beftechte ALL saa mange som udi fornevn”te sogne boer saa well wore oc -kronens bøn=
*)

Conxepten til dette-Ncscript findes i det Kongelige

zcheime Archiv,

og sammes Archivariüs, Herr

Etaksra'ad Torkelin, Ridder af Danncbrogerr, har
jeg at rakke for dets Meddelelse.

Rescriptet har

jeg ingensteds fundet trykt og har derfor troet at

Let ei vilde være Læserne ukjert her at see det.

10
"der som andre schulle fange eher aff en ubo''delig flade, Thit bede wii ether alle oc Huer
"serdeles strengelig biude, Att j rette ether
"estcher huer mand ingen rmtagitt Att Lilhiel"pe fornevnte vdlob igien att rydde oc opkaste
"oc ther paa troligen att arbeide effther stm
"Huer haffuer Enge oc Eyendomme att bruge,
"EffLher som off elskelige Knud gyldensterne

"eüer Hans fogitt os fUldmechtig udi Hans
"frawerlse ether ydermere vnderviser saa wan-

"dett kand saa sin flod oc ydermere schade maa

"forekommes, Huer som- thette best oc gaffen*
"ligst kand skee Dc thager ther ingen forssm"melse fore saa fromt t icke wille liide tiltale
"Anseendes att thett er ethers egitt Gaffn oc
"fordell," GiffviL
Hafniæ thend ßdie 7bns Ao. 69.
’

Den nugjeldende Matricuk, som blev ud?
arbejdet mod Slutningen af det 17de Aarhundrede viser vel, at flere Eiendomme allerede

den Tid vare odelagte af Sandflugt; men af
denne kan imidlertid ikke erholdes tilstrækkelig
Efterretning om Sandflugts Strikningernes

li
Stsrrelse paa dsn Tid i Sylland.

Mange

Sandflugter ere vg siden den Tid udbrudte.
■

Ved de geographiste Opmaalings - Be

regninger kommer man, efter min .Formening,

M aa let saa nar som man ved statistisk Undersogelse kan srrske det.
Herr

Over-Landrnaalings

Bruun, Ridder af Dannebrogen,

Jnspecteur

har med-

d/elt Rentekammeret en speciel Efterretning

om Sandflugts Strikningernes Stm-relfe i
Nsbrejylland, efter Amternes og Herredernes
Inddeling.

Efter denne, saavesom efter de

til Rentekammeret Tid til anden indkomne

Efterretninger fra vedkommende Sandflugts
Commissairer om Sandflugtens Dampning,

hvorom siden udforligen stal blive h-ydlet, irrdeholde de Ejendomme i Norre Jylland, som

forhen vare sdelagte ved

Sandflugt/

omtrent 112159^" Tsnder L<rnd

ialt

ä 14009

lü Alen.
Efter en anden Efterretning, som sam
me Embedsmand forhen har meddeelt Rente

kammeret om Arealet i det Hele af Danmark.
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-ester de geographiffe DM a alt ng er, indeholder
Nsrre Jylland ialt:

Agerland

..... 24394.24.

Tdr. Land

Heedejord

..... 1199459

------- -

Eng-, Mose- og Kj(vr.....

372415

——-

Skovene ,. :♦ . . . .

143321

-------

jorder

Sammenholdes hermed Sandflugts-Are

alet, sees at samme forholder sig til Agerlan
det, omtrent som r til 22, til Heedejorderne
'omtrent som i til 11,

til Eng-, Kjar- og

Mvsejorderne omtrent som 1 til 3, og til Sko

venes Areal omtrent som i til I,3.
Bed Skovarealet maae ikke sorstaaetz.det

som nu for Tiden er bevoxet med Skov, thi
dette er srkkerligen langt mindre end det her

anferte.

-

Aarsagerne hvorfor - Sandflugten i Be
gyndelsen- har taget faa wegen Ovcrhaand ere

forskjellige; men, saavidt jeg har kunnet brin--

ge i Erfaring, hidrsrede i Særdeleshed derfra,

at vedkommende Grundejere i Begyndelser: ikke

altid kjendte Sandflugtens farlige Folger, og
de vare derfor,

om ikke ligegyldige faa dog

13
jx§e faa opmcevksomme derpaa som de bmde.'

M

lidentl'Sandflugt

deraf,

stm

eller-' et lidet Udbrud

Grundejeren-

^ave dwmM,

selv kundes

blev derfor overladt til sig

selv, og i kort Tid viste det.sig , at den havde

Ndbrsdet sig saameget, at Dampningen endog

ved Hjelp af flere Byers Beboere vanfleligen
kunde udfores.

Af Mangel paa Erfaring

kjendte man i Begyndelsen heller ikke altid de

bedste og sikkrefte Dampnings-Midler,

saa

at man ikke sjelden, endog med den bedste Bil
lie, og de redeligste Hensigter, arbejdede moh

Djemedet. : Man opferte saaledes Diger og Gjerdey
paa upassende Steder i den Hensigt, at standse

Sandflugten,

men Udplantede ikke til samme

Tid Marehalm (Elymus arenarius) eller Klit-

tetag (Arundo arenaria),

hvilket Erfaring

dog siden har lært at være nodvendigt.

Fly

vesanden Lildcrkkede snart de opførte Diger og

Gjerder.

Man stod nu i den Formening, at ,

$or.fø$et var mislykket,, og nye Gjerder bleve
atter

opforte

ovenpaa

den.sammendyngede

Sand., disse., blev.e igjen Lildoekkede,. og saa.le-

■ H

■ deS ohraarnede Sandflugten sig jKore Hobe,

firm just ved deres Hvide bkcve saameget mere
fadlige, da Stormvindene derved lettere kunne

bobtfsre Sanden i stor Afstand PM ds omkring*
kiggende Ejendomme.

<

''

Ligesom Sandflugten mere og mere ud

bredte sig > tiltog derved natutligviis Beboer
nes Trang til Marehalm og Klsttetaget, deels
ril Fode for Creaturene og deels til Jldebrcend-

ftl, samt til deres Huses Tcekmng; man saae
desaarsag igjennem Fingre med Sandflugtens.

Fredning, skjsnt Fredning er af. saa megen

Bigtighed for Sandflugtens Dcrmpmng, at
rnan kan antage som afgjort , at hvor ingen

Fredning finder Sted, bliver Sandflugten er
,■

heller dcrmpet.

Paa en vel vedligeholdt Frednings-Linie
vg en vel overholdt Fredning kjeuder man der
for og ftrax hvorvidt Sandflugts Commissai-

ren arbejder frem til Oiemedets Opnaaelse i

sit District.

Rentekammeret,

under

hvis Ressort

Sandflugtens Dtempning horer, foranledige
de Tid ester anden, ligesom Indberetninger ow

15
de Ddelceggelser- Sandflugten hist og her havde
foraarsaget, indkom, at sagkyndige Mcrnd be*
reiste de Egne, hvor Sandflugterne vare udbrudte, for at underssge det Locale, og at
indkomme med Forslag til Dcempningen.

Ef-

terat disse Forflag vare indkomne og prsvede,
blev det ved specielle Kongelige Resolutioner
og Reskripter overdraget vedkommende Amt-

rnomd, under kyndige Mands specielle Opsyn,
at vaage over Sandflugtens Dcrmpmng.
Af flere slige specielle Kongelige Refcripter, som Rentekammeret Udvirkede, anseev jeg
Rescriptet af 19de April 1779 til Conferenceraad Hauch, davoerende Amtmand over Due
holm, Srum og Vestervig Amter (hvilke nu
ligge under Thisted Amt), for det vigtigste,
ei allene fordi det blev gjort gjeldende for alle
disse tre Amter, thi ellers vare disse Rescriptev blot gjeldende for enkelte Godser el
ler Egne, men i Særdeleshed formedelst de

vigtige Folger det har havt , hvilket ncermere
skal vorde berort* Dette Rescript, som ialt
bestaaer af 16 Poster, bestemmer hvorledes der

skulde forholdes med Deliygen eller Udskiftnin-

16
gen af Sandflugs G trykningerne: med D«mp-

ningen, Besaaeningen og Fredningen:

med

Dpsynsmcendeusö-og' Klitfogdernes Antagelse
og Bestikkelse, Pis Pligter tillige eve fastsat
temed-Klitarbeldets-Fordeling paa vedkom

mende Beboere:

med de aarlige Syn over

SandsiügLö---StrLrkmngerne, ligesom og samznø indeholder Keftewmesser i Henseende til

Straffe og Mnlcter for Forseelser og Lverhsrighed.

SkjsnL dette Rescript grundede (tg.

paa den Erfaring, man til den Tid havde om
Sandflugtens Dcempning,

samt paa endeel

Efkerrerninger, som vare indhentede deels fra

AmLmcendene og deels fra kyndige Godsejere,
ansaae man det dog fornedent endnu notere at
prove Sagen.

Hvilket noksom viser den Klog

skab og Forsigtighed, med hvilken man handle

de i en for Landet saa vigtig Sag.

Ved en igjennem Rentekammeret udvir

ket Kongelig Resolution af samme Datum,

den i yde-April 1779, blev det derfor befa
let^,

at Foranstaltningerne til Sandflugtens

Dcempning i fornævnte Amter,, efter ommeldte
Rescript, blot skulde anMes som Forsog, og

fsrst da, naar Erfaring havde vrist Fslgerne,

skulde Rentekammeret indkomme med allerun
derdanigst Forflag til en almindelig Anord
ning angaaende Bestemmelse af den sikkreste
tjenligste Fremgangsmaade med Sandflugrtens Dcempning for de øvrige Amter i Jyl

land, Staten og Beboerne i disse Egne til
Fordeel.^)

Denne vigtige Sag fik nu, forsaavrdt om
meldte Amter,

eller det nuvcerende Thisted

Amt angaaer, et andet og fordeelagtigere Ud
seende, hvorom saavel de aarlige Indberet

ninger, der i Folge Rescriptet i fin Tid ere
indkomne til Rentekammeret,
selv noksom bære SSibne.***
)

♦)

som Folgerns
Imidlertid tab-

Concepten til ommeldte Rescript og Kongelige Re-

solution findes

i Rentekammerets Archiv.

Jeg

har intet Sted fundet der trykt, og har derfor la
det samme trykke som Bilag til disse Blade under

**)

No. i og 2.
Herved fortjener det at bemærkes,

at daværende

Opsynsmand for Tvorup Sogn, Anders Lofting,
blev for sin udmærkede gift og Virksomhed i dette
^liggende funden værdig til at erholde en Søli»"

Medaille.
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tes ikke af Sigte Sandflugtens Dcempning i

de øvrige Amter,

hvortil blev feiet tjenlige

Foranstaltninger.
Etatsraad og Professor Viborg, Rid
der af Dannebrogen,

davoerende Lector ved

Weterinairflolen og den botaniske Have, fore
tog i Aaret 1786 en Reise i Jhlland, Sles

vig og Holsteen, og bereifte derved alle dervcerende Sandflugter fra Skagen til Glückstad,

hvorved han erholdt Efterretning saavel om
de Sandvexter, der i Særdeleshed kunne tjene

til Sandflugtens Dcempning, som om de forfljellige Maader, paa hvilke Sandflngten t disse

forskjellige Egne blev dæmpet.

?laret der-

paa indsendte han til Rentekammeret en Af
handling om Sandflngten paa Bestkanten af
Jylland, samt Forflag tilsammes Dæmpning.

Denne Afhandling, som i Folge Kongelig al-

lernaadigst Resolution afsideMartii 1787

blev trykt for Kongelig Regning, udkom der
efter i Aaret 1788 under Titel af:

-"Efterretning om Sandvexterne og deres
"Anvendelse til at dcempe Sandflugten paa

"Vesterkanten af Jylland."
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Et tilstrækkeligt Antal (^xemplarer af

denne Afhandling blev strax tilstillet vedkom-

yrende Amtmcend til Uddeling blandt Herreds

fogderne og andre kyndige Mcvnd,

hvorhos

Amtmandene tillige bleve tilskrevne om, at med

dele Rentekammeret deres Betænkninger om
og hvorvidt de foreslagne Dermpnings-Midler

enten alle eller for-endeel kunde anvendes, el
ler give Veiledning til andre mere tjenlige

Midler til DiemedeLs Opnaaelse.

Efter at Rentekammeret herom havde
modtaget vedkommende Amtmcends Erklærin

ger og Efterretninger, indgik det i Aaret 1790
med allerunderdanigst Forestilling om, at Etars-

raad Viborg,

som ved sine Reiser havde er

hvervet fig saavel local Kundskab som Erfaring

om Sandflugtens Dæmpning, maatte over
drages Inspections ved de Foranstaltninger,

som Tid efter anden maatte foies til Sand
slugtens Dampning i Danmark, samt, ester
ncrrmere samlet Erfaring,

at indkomme til

Rentekammeret med Forslag til en almindelig
Anordning om Sandflugtens Dcempning, hvil-

(2*)

LO
fet ved Kongelig Resolution af 8de December
1790 allernaadigst. blev bifaldet.

ELatsraad Viborg bereiste derefter paa
nye alle SandflugLs-DistricLerne i Jylland for

at forflaffe sig nærmere local Kundskab om
samme,

og under 14de Maj 1792 modtog

Rentekammeret hans Betoenkning angaaende

en almindelig Anordning om Sandflugtens

Dampning.

Denne Betoenkning tilligemed

et Forflag fra nu afgangne Amtmand Ferslev,

der i sin Lid med Held havde forestaaet Sand
flugtens Dampning paa Alheeden, samt for
hen om me Ib te Rescript af 19de April 1779,

og Etatsraad Viborgs Afhandling bleve afbenyLLede til det af Rentekammeret forfattede

Udkast tU Forordningen af 19de Septem

ber I792'
Bed denne Forordning, som er den end
nu gjeldende, bleve de til Sandflugtens Dcemp
ning ved Rescriplet af 19de April 1779 s^ie-

be Foranstaltninger i Thisted Amt, gjorte al
mindelige for hele Landet, thi ingen vcrsentlig
Forandring i Rescriptet foregik.

21
De heldige Folger for Landet ved om

meldte af Regjeringen fsiede Foranstaltninger
ere disse:

Ager-,

at mange tusinde Tender Land af

Eng-,

Heede- og Groesningsjorder,

som vare aldeles sdelagte ved Sandflugt, ere
dcempede og for en stor Deel vundne tilbage

til Afbenyttelse; at maaskee ligesaa mange el
ler endnu flere Tsnder Land af Danmarks

frugtbare Jorder ere blevne frelste fra Sdelcrggelse, og at man nu med Sikkerhed kan

sige, at der er sat Groendser for Sandflugten.

Siden Forordningen af 19be September
1792 udkom, er blot fleet nogen Forandring

i Henseende til Bestyrelsen, og nogle nærmere
Bestemmelser ere givne i Henseende til Udskift

ningen af Sandflugts-Strikningerne.

Saa-

ledes er i Henseende til Bestyrelsen af hvad

ber angaaer Sandflngtens Dcempning foreZaaet den Forandring,

at i Stedet for at

vedkommende Herredsfoged og tvende af Amtmoendene for hvert District udncevnte Mcend ef

ter Forordningen jfulbe udgjore en SandflugtsCommissr'orr for ethvert saadant District , be

styres nu Sandflugtens Dampning overalt t
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Danmark, i Folge specielle Kongelige Resosutioner, af een Sandflugts - Comnnssair for
hvert District, dog saaledes at Herredsfog
den eengang aarlig i Foreening med ham flal
foretage Syn over Sandflugts-Strækningerne
i Districtet, hvilken Syns-Forretning tillige
med Indberetningen fra Sandflugts - Comnnssaircn, ester et dertil meddeelt Schema, samt
en summariff Efterretning om hvad der hvert
Aar er foranstaltet til Sandflugtens Dæmp
ning, og Regnskab over JndLergter og Udgivter, ved hvert Aars Udgang indsendes af
Vedkommende 2Cmtmanb med hans Betænkning
til Rentekammeret; desuden indsendes ved
Udgangen af hvert Aars Junii Maand en lig
nende schematisk Indberetning til Collegiet o nt
Foraars-Arbeidet) men da der ikkun eengang
aarlig flal foretages en HovedbesigLelse af
Sandsiugts-Commissairen i Forening med ved
kommende Herredsfoged, nemlig om Efteraaret, naar alt Sandflugts-Arbejdet fordet
lsbende Aar er fuldfort, faa folger ei heller
nogen Syns - Forretning med denne Indberet-;
8Mg om Midsommer.
/■. 5
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Bed disse schematifle Indberetninger er

holder Rentekammeret saaledes tvende Gange
aarlig Efterretning om hvad der i AareLs Lob
er foranstaltet til Sandflugtens Dcempning i

ethvert District: hvilke Mulcter der ere fald

ne for Ufred i Klitterne og Overtrædelse af
Forordningen: hvorledes Under- KliLbeLjente-

ye have opfyldt deres Pligter med videre, og
naar det befindes, at een eller anden af SandflUgrs-Commissairerne har udnmrket sig ved

Iver for SandflUgtens Dcempning i sit Di
strict,

erholder han efter Omstændighederne

et Gratiale, som Rentekammeret ved Konge

lig Resolution af 15te Januarii 1800 er bemyndiget til at tilftaae ham, nemlig nu ind

til ioo Rbd. Selv-Verrdie aarlig.

Sand

flugts - Commissairerne nyde i Almindelighed

ingen Lon,

men derimod foruden frie Befor

dring, Dicetpenge for de Dage de anvende paa
Rejser og Forretninger i Anledning af Sand
flugtens Dcempning.

Disse Diottpenge ere, ved de specielle

Kongelige Resolutioner, hvorved Sandflugts-
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Commissairerne t den senere Tid ere antagne,
bestemte til 2 RigsLankdaler S. V. daglig."
I Henseende til Sandstngts- Striknin
gernes Udflistning er ved Rentekammerets Circnlaire-Skrivelse til Amtmcendene af 5te Mar
ti i 1811 bestemt: at vedkommende Lodsejere
ikke kunne vente at nyde godt af det Benefi
cium, Forordningen afzgbe September 1 792
tilstaaer dem i Henseende til, at de halve Oprnaalings- og Udffiftnings-Omkostninger maae
udredes af ben Kongelige Kasse, med mindre
de for Rentekammeret ved Udflistnings-KorLet
og Delings-Planen bevusliggjore, at Udffistningen hensigtsvarende er Udfort, hvorhos til
lige er bestemt, at vedkommende SandflugLsCommissair stal indkaldes til og bivaane de
Aastedsmsder, som afholdes i Anledning af
en eller anden Klits Udflistning i hans District.
Denne Bestemmelse angaaende Udstistningerne hidrorer derfra, at Rentekammeret
var blevet opmærksomt paa, at nogle Sand
flugts > Strikninger meget ufordeelagtigen og
Ahensigtsvarende vare udflistede.

LZ
Inddelingen af Sandflugts-Districterne

har været underkastet adskillige Forandringer,
alt ligesom saadant Lid efter anden er fundet

gavnligt, og naar en eller anden SandflugLsCommissair ved Lwdeu eller af andre Aarfager er afgaaet.
Hvormairge Sandflugts-Districter der
for nærvcerende Tid ere i Jylland,

og hvem

der i ethvert District er Sandflugts - Commis-

fair viser vedheftede tabellariske Oversigt over
Sandflugten sammesteds.

Hvad iovrigt Etatsraad

Viborg med

Iver og Held har udrettet i denne for Landet

saa særdeles vigtige Sag,

er saa almindelig

Lekjendt, at jeg ikke behsver at berøve samme;
her maae det vcere nok at anmerrke: at ved de

mange under hans Bestyrelse og ester hans

Ariviisning dcrmpede Sandflugter, hvoraf endeel ere Udlagte Grundejerne til Brug og Af

benyttelse,

har han i disse forhen ode Egne,

reift sig selv det stjsnnesre Minde.

Rente

kammeret indhenter endnu undertiden hans

Betoenkning over Sager henberendc til denne
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Gjenstand,

t Scerdeleshed naar local Kund

skab udfordres.
Zeg har forhen berørt, af mange Sand

flugter ere fremkomne eller udbrudte efter at

den nugjeldende Matricul blev sat, faa at det
ikke vilde lede til noget rigtigt Resultat om

rnan af de derved ffeete Opmaalingsforretninger vilde ssge at uddrage og udregne Sand

flugts-Arealet.

Den Efterretning, som Over-

landmaalings-Znspecteur Bruun har meddeelt
Rentekammeret om Sandflugts -Strcrkninger-

nes Storrelse ester de geographifle OprnaaUnger, og som forhen er omtalt, har jeg saa
meget mere anseet for tilstrækkelig, deels fordi

disse Opmaalinger, som bekjendt, ere scerdeles

paaltdelige,

og deels fordi de ere foretagne i

den senere Tid;
afbenyttet,

den er det altsaa jeg her har

og naar der herefter handles om

Sandflugts-Strikningernes

Storrelse

for-

staaes derved disse Strcekninger, saaledes som
de befandtes paa de Tider, de geographiskeDp-

maalinger ere foretagne, og naar dette er ffeet,
skal herefter blive anfort for ethvert District.

Dog faaer dette Areal nogen Forogelse i en-
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kelte Diftricter, hvor der findes Sandflugter,
fom ikke cre komne i Betragtning ved de geo-

graphiffe Dpmaalinger, enten fordi de da for
stsrste Delen bestode af smaae hist og her ad

spredte Stykker,

eller og fordi de dengang

ikke vare udbrudte;

men disse Sandflugts-

Strækninger skal herefter udtrykkeligen blive

nævnede.

ZovrigL bemærkes,

at ved den

ovenmeldte Efterretning er taget Hensyn saa-

vel til de Strikninger, hvor der, paa den Tid
Lpmaalingen skeete, allerede var begyndt med

Sandflugtens Dæmpning, som til de aldeles

aabne eller ubeplantcde Stramninger.
Rentekammeret har i AareL 1806 forlangt,

og derefter fra de fleste Sandflilgts-

Commissairer modtaget Efterretning om den
omtrentlige Stsrrelse af SandsiUgts - Strækningerne i Enhvers District paa den Tid han
blev antaget som SandflUgts-Commissair, og
hvor stort et Areal af samme der til den Tid

var dæmpet eller beplantet, og siden den Tid

have de, i Folge Rentekammerets Forlangende,
meddeelt Efterretning om det dcnnpede eller be
plantede Areal for hvert Aar.

Ved at sam-

28
menholde disse fra Sandflugts-Commissaireyne indkomne Efterretninger med den af Dver-

tandmaalings-Jnspecteur
Efterretning,

Bruun

meddeelte

erholdes altsaa en nogenlUnde

sikker Oversigt over hvad der ved de fra Re-gjeringens Side føtebe Foranstaltninger i den
ne vigtige Sag er udvirket.

Imidlertid an

seer jeg det fovnøbent her at anmcerke: at li

gesom de Sandflrrgts-Strikninger, der fsrst

for faa Aar siden ere blevne beplantede, ikke
endnu kunne ansees som aldeles dcempede, ef

tersom tilfældige Omstændigheder ofte foraarsage,

at disse nyeligen dæmpede Sandflugter

maae udbedres ved nyt Arbeide, og paa nogle
Steder omplantes,

saaledes er ei heller det

hele dampede Areal endnu udlagt Grnndeierne
til frie Raadighed, hvilket ogsaa er en Sag

hvormed man bsr vcere varsom, da man hel

ler bor lade de nyeligen daempede Sandflug
ter i nogen Tid blive under Sandflugts-Com-

missairens Opsyn, end alt for tidlig foran
stalte dem udlagte til Grundejerne.

Bed at sammenholde den af Overlandyraalirrgs-Znspecteur Bruun meddeelte Ester-

Z9
retning om Sandflugts-Arealet, med de til

Rentekammeret indkomne Indberetninger fra

Sandflugts-Commissairerne om SandflugtsS trykningernes Stsrrelse og hvad der aarlig
er dcempet, bliver Resultatet for ethvert Distritt saaledes:

i. Hjsrrwg Amt.
A.

Horns Herred.

Ester de geogra-

phiffe Opmaalinger som foregik r Aaret 1787,

indeholder dette Herreds Sandflugts-SLrcekninger ialt .

....... 20772 Td.Ld,

Bemeldte Herred har for
hen udgjort eet District som i ben

senere Lid er deelt i tvende Di-

stricter, nemlig:
1) Skagens Kjsbstceds - og

Skagens Landsbye-SognL
District-

Bed Udgangen

af Aaret 1816 var i dette
District tilbage udcempet
og ubeplantet 4143J T. 2.

2) Den

øvrige

Deel af Horns
Herred, i hvil-

30

4143s $.2.
ket District ved

Udgangen
AareL

af

1816

var tilbage u-

dcrmpet og ubeplantet

. . 6894 T.L.

----------------- --

110374 T.L.

I Horns Herred er altsaa tit

Udgangen af Aaret 1816 dæm

pet og beplantet ialt ..... 9734I

B.

Venneberg og Borglum Herreder,

det fsrstmeldte Herred er opmaalt 1787, og
Sandflugts - Strækningerne der indeholdt den

Lid............. . 3798 £.2.

Om Sandflugts Strækninger
nes Storrelse i Borglum Herred

meddele de geographiske Opmaalinger ingen Efterretning; men ef

ter

Sandflngts - Commissairens

Opgivende indeholde samme om

trent .............

87^*8.

ialt Z885 T.L,
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Ved Udgangen af AareL $816
var i dette District tilbage udcenipet og ubeplantet .......

953å

I bemeldte District er altsaa

til Udgangen afAaret 1816 dcempet og beplantet .......

C.

Jerslev

og

29313

HveLboe

Herreder.

Det forste er maalt 1786 og det sidste 1787

Disse tvende Herreder eller dette District
indeholdt den Tid af Sandflugts SLrceknin-

ger

............. 6021 T.L.
Deraf var tilbage udæmpet og

ubeplantet ved Udgangen as AareL
1816 . ...........................

. . . 2000^ T.L.

Altsaa er i dette District, til

vmmeldte Tid dcempet og beplan

tet

............. 4V20ZT.L.

D.

Dstethan

Herred, opmaalt

1787

og indeholdt den Tid 834 Td. Ld. Sandflugt.

Ester en til Rentekammeret under 31 te
December igi4 indkommen Indberetning fra

Sandflugts-Commissairen, ZttstiLsraad Tha-

gaard,

befandtes Sandflugten i dette Her-
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red saaledes dampet, at ingen videre Sdelceggel se af samme tøv befrygtes. De beplante
de og dæmpede Sandflugter maae imidlertid
vedligeholdes og overplanLes hvor det ester Lmstaendighederne findes fornodent, og dertil vil
aktsaa endnu i nogle Aar medgaae endeel ArLeide, indtil Sandflugts-Strcekningerne saa
ledes ere dcrmpede, at de kunne foranstaltes
Magte til Grundejerne.
E. Ken Lesfte, opmaalt 1786.
Sandflugts-Arealet der, var ten Sib 3109
Londer Land.
Paa Lessee har i flere Aar ikke været
ansat nogen Sandflugts - Commissair, og
Sandflugten der ansaaes ved Aarets Udgang
i§i6 som bcempef. *)
2. Aalborg Amt.
A. Kjcec Herred udgjsr et Sand-flugts - District.
»)

Efter en af Sandflugts-Eommissair Martens i Ran
ders Amt, i Folge Rentekammerets Foranstalt
ning, indeværende Aar I8i7 foretagen Undersø
gelse af Sandflugten paa Lessor, findes vel hist °S
her nogle faa Udbrud af Sandflugt der, men til
disses Dæmpning har Rentekammeret allerede foret

fornøden Foranstaltning.
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B. blet Herred med de flere Herreder,
som ligge føn ben for Li-mfjorden, hvor der sin
des Sandflugt, udgjor et andet District.
De geographiske Opmaalings-Beregnin
ger meddele ingen Efterretning om SandsingtsArealet i Aalborg Amt, og af nogen synder
lig Betydelighed ere Sandflugterne heller ikke
i dette Amt.
3.

Thisted Amt.

Alle Sandflugts - ©træfningerne i dette
Amt hore under eet District.
Vesterhan Herred, opmaalt 1787 og
17885 Sandflugts-Arealet var den Tid
5675 T.L.
Hundborg Herred, opmaalt
1788
♦ * 7625 —
Hillerslev Herred, opmaalt
z 789
........... 10175
HaSsing Herred, opmaalt
r?89 . K ........ . 7150 —
Herved, opmaalt 1790 100—’

tilsammen 30725 T.L,
(3)
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Deraf var ved Udgangen af Aa-

tet 1816 tilbage udcrrnpet og ube-

ylantet. ......................... ... * ♦ -

374 T-L-

Altsaa i dette Amt og District
dcempet og beplantet . . ♦ ♦ • ZOAZi T.L.

Wmgkjobmg Amt.

4.
A.

Wv.merum og Vrads Herreder.

SandsiUgts-Commissairen har i sin Tid opgi
vet Sandflugts - Strikningernes Areal i disse
tvende Herreder Hl

5446 T.L.

Efter en til Rentekammeret ved Udgan

gen af Aaret 1813 fra davcerende SandflUgts-

Comwissair, Herredsfoged Moller, indkommen
Indberetning, befandtes Sandflugten t dette
District eller onrmeldte tvende Herreder alde

les dcrmpet.

B. Bandfuld, Schodborg, Hj-rm,
Einding, Ulfborg, Hind, Bolling og
Større Herreder opmaaltc i Matene fra 1791
til 1798- Disse Herreders Sandslugts-Areal
indeholder i alt

..... . ./^övT.L.

Deraf var ved Udgangen af Aaret 1816 tilbage udcempet og ubeplantct

..........

6778 T.L.

35
Altsaa var i dette District til ommeldte Tid

dæmpet og beplantet ...... 9632 S.g,

5. • Rlbe Amt.
A.

Dster

surste opmaalt

og

Vester

Herreder,

1796 og det sidste

det

1804.

Sandflugts- Strækningerne i disse Herreder
indeholdt den Tid

...... 15196 L.L.

Deraf var ved Udgangen afAa-

ret igi6 tilbage ridcempet og ubeplantet

........... 1Z1Z6T.L.

Altsaa i dette District dæmpet

og beplantet .........

B.

Slaugs

2010 T.L.

Afgangne Ju-

Herred.

stitsraad og Sandflugts -Commissair Steen-

strup har i sin Tid opgivet Sandflugts-Area-

let i dette Herred til .... .

6- Veile. Amt.
Alle Sandflugts-Stræknin 

gerne i dette Amt henhsre tillige
med Slaugs Herred under eet Di

strict.

Arealet af Sandflugts-

Strcekningerne i Veile Amt er af
(3*)

956 T.L.
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bemeldte Sandflugts - Commissair
opgivet til ......... 1537
i alt 2493 T.L.
Deraf var ved Udgangen afkla
ret 1816 tilbage udcempet og ubeiplantet. .......... 6981^.2*

Altsaa i dette District dlempet
og beplantet ........ 1794^.2.

7. Aarhuus Amt.

A.

Hids Herred, opmaalt I/8Z»

Sandflugts-Arealet var den Tid
102 T.L.
Ingen Sandflugts-Commissair er nu for
Tiden ansat i dette Herred, og Sandflugten
der ansees som dumpet.
8. Giern Herred. Sandfliigts-Commissairen har opgivet Arealet af SandflugtsStrækningerne i dette Herred til 264^ T.L.
Bed Udgangen af AareL
var deraf tilbage ndcrulpeL og ubeplantet
........... 1635; —~
Altsaa i dette District dcempet
og beplantet. ........ ioi T,L.
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s.

Randers Amt.

Naar undtages Sen Anholt, som er
opmaalt 1788/ og hvis Sandflugts-Areal
den Tid var ........ . 2993
rneddele de geographiffe Dpmaalings-Beregninger ingen EsterreLning om Sandflugts-Strækninger
nes Stsrrelse i dette Amt. Sand
flugterne der bestaae og for det meste
af Indsande. No^le af Sandflug
terne ere meget smaa og indeholde
ikkun enkelte Tonder Land, ligesom de og ere vidt adspredte. Ef
ter Sandflugts - Comrniösairens
Opgivende har Sandflugts-Area
let ialt varet ........ 1424 —
Ialt med Sen Anholt .... 4417 T.L.
Deraf var ved Udgangen af
Aaret 1316 tilbage udcempet og
AbeplanLeL .......... 3225 —-

21'ftfaa i dette Amt dcempet og
beplantet .......... 1192 T.L,

Viborg Amt.
A.

Lysgaard

Herred,

Sandflugten

imellem BFglund og Frederiksdal, opmaalt
1789, indeholdt den Tid . . . . 3350 T.L»

Denne Sandflugt er allerede dæmpet.

B.
Marker.

i

Harre

Herred, Scrbye og Glynge

Den derværende SandslUgt, smn

de senere Aar er udbrudt, indeholder ialt

Tor
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Land.
Paa dette Sandflugs-Areal er vel ud-

saaet nogle Londev Klittttags- Vipper, men

det er ikke opgivet, hvor stor en Strækning der

med er besaaet.
Hvilke Udgivter der ere anvendte til
Sandflugtens Dampning i Jylland,

forend

Forordningen af -9 September 1792 udkom,

har jeg ei irreb fuldkommen Vished kunnet ud
finde;

men før den Tid gaves ingen Sand

flugts- Commissairer,

som erholdt bestemte

Dicetpenge, og i Almindelighed heller ikke lon-

nede Klitfogder, og, saavidt jeg har kunnet
bringe i Erfaring, have Omkostningerne for
1792 ikke været af nogen synderlig Betyde-

liqhed.

Ieg kroer derfor, uden mcerkelig at
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feile, at kunne regne de egentlige SandflugtsOmkostninger fra sidstmeldte Forordnings Bekjendtgjsrelsr, saa meget mere da det fsrst er
ved denne, at SandflngLs - Commissairerne
blev Lilstaaet Dlcetpenge og Klitfogderne Lenninger.
For at lette Oversigten af det Hele, har
jeg forfattet vedhceftede Tabel, som viser Sand
stugts- Strikningernes Stsrrelse for hvert
Amt eller District, saavelsom og for hele Jyl
land ; hvormange Tsnder Land deraf ere dcempede og beplantede til Udgangen afAaret 1316,
og hvormange Tsnder Land der ere tilbage
udcempede, samt Belobet af de Omkostninger,
som til famme Tid ere forskudte af den Kon
gelige Kasse, deels i dansk Courant, førenb For
ordningen af 5te Jannari 1813 om Foran
dringen i Pengevæsenet udkom, og deels siden
ben Tid i Rigsbankpenge Navnevcerdie; og
endelig hvormange Tsnder Land der sidstafvlgre Aar 1816 er dcempet og beplantet i et*
hvert Disi'nct, for saavidt saadank er opgivet.
Resultatet i bet Hele er dette: at af
forhen ommeldte Sandflugts-Areal i Nsrre

40
Jylland, der, beregnet til Tender Land geome
trisk Maal, ialt har udgjort 112159* O*
var ved Udgangen af A'a-

ret iZi6dæmpet og beplantet

omtrent

.........

Altsaa tilbage ndæmpet .

Omkostningerne

paa

74658

—

375or4T.L.

Sandflugtens

Dæmpning belobe ialt, ved Udgangen af Aaret 1816,

til 57063 Rdlr. 4 Mk. 1^ Sk.

dansk Courant,

og i Rigsbankpenge Navne--

Wcerdie 39669 Rbdlr. 1 Mk. 13^ Sk.
Naar disse Omkostninger fordeles paa

det hele dcempede Areal 74658 Tender Land,
bliver det i danff Courant lidet over 4 Mk.

9 Sk., og i Rigsbankpenge Navne - Vcerdie

lidet over 3 Mk. 3 Sk , enhver Tsnde Land af
Sandflugts-Arealet har kostet at dæmpe til
Adgangen af Aarel 1816, foruden Arbejdet,
som dertil in natura er forrettes.

hvert District ister,

ndgjsr det naturligviis

noget mere eller mindre,

at sammenholde det

For et

som let erfares ved

dermpede Sandflugts-

Areal i ethvert District med Sandflugts-Area
ler efter Tabellen.
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Omkostningerne, sock af den Kongelige

Kasse forskydes til Sandflugtens Dampning,

reparteres aarlig paa vedkommende Amters
frie og ufrie Ager og Engs Hartkorn, faml
paa Skovffylds Hartkornet, beregnet halvt

Mod hiint, i Overeeusstemmelse med Forord
ningen af 19de September 1792 dens 33 §.,
samt Kongelig Neselution af 28de November

1806, som giver en ncermere authentisk For
klaring over bemeldte 33 §. i Forordningen af
19de September 1792.

Jeg har forhen bemærket, at af Thisted
Amts Sandflugts -Strcekninger, som tilforn

have udgjort ialt ....... 30725 T.L.

var ved

Udgangen af Aaret

1816 dcrmpet og beplantet . . 30351 —
og at der altsaa ikkun var til

bage Udcempet ........

Dette store

374 T.L.

og mærkelige Fremskridt,

SandsiUgtcns Dampning har gjort i dette Amt,

fremfor i de svrige Amter, hvor dog og er
dcempet betydeligt, iscrr i nogle Districter, for

tjener efter mine Tanker en særdeles Opmcrrksomhed, og en narmere Undersøgelse om Aar-

4L
sagerne dertil.

Ester mine uforgribelige Tan

ker kgn dette heldige Fremskridt med Sand
flugtens Dæmpning i Thisted Amt, fremfor i

de svrig^ Amter, ikkun Udledes derfra: forst,

at hiinf Rescript af 19de April 1779, udvirket igjennem det Kongelige Rentekammer

under ProesidiUM af Hans hsigrevelige Excel
lence Geheitne-Stats-minister Grev Joachim
Godsche Moltke, har vceret gjeldende i dette
Amt lcenge, førenb en lignende Foranstaltning,

ved Forordningen af 19de September 1792,
blev truffen for de øvrige Ämter; og derncest
fra Jllstitsraad og Sandflugts-Commissakr

Lhagaards udmærkede Flid og Bestræbelser
for denne vigtige Sag.

Han var den forste

blandt Sandflugts-Commissairerne, som indfsrte den i Etaisraad Viborgs forhen berørte
Afhandling anførte Maade at udplante Klit-

tetaget eller Marehalmen med Rod i plejede

Furer, *
)

hvorved naturligviis vindes Tid og

*) Klittetaget eller Marehalmen, som saaledes udplantes, kaldes Ryktag. Navnet hidrører derfra, at
det oprykkes med Rod. Det bør ikke opgraves
eller afstikkes med Spade, da Roden derved vilde
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spares Menneskehænder,

i Stedet for at ud

plante det i Huller, gravede med Spaden, hvil

ket forhen allene var Brug.

Sandflngts-

Commlssairerne i de ovrige DistricLer ere og

af Rentekammeret

opmuntrede

til at folge

Z de fleste Districter brUges

dette Cxempel.

nu og denne Maade,

og man tor haabe, at

den med Tiden vil blive aldeles almindelig.
Det vilde vcrre overflsdigt, vidtloftigen at
bersre Fordelene ved at udplante KltttetageL

eller Marehalmen Med Rod, hvor samme kan
haves, fremfor at ndsaae Freet eller Vipperne,

thi naar der vcrlges ungt Klittetag eller Mare
halm med friske Redder, mislykkes Plantnin
gen sjelden.

Udsaaes KliLfrseL eller Klit,Le-

tags- og Marehalms-Vipperne, ndfordres der
Lid, inden Vexterne opnaae nogen Holde og

Fuldkommenhed.
Ved hiin Maade er man derimod kommen

flere Aar fremad med Dampningen,

da de

plantede Klitter strax give Lcee og Beskyttelse.

beskadiges.

Udplantningen i plsiede Furer kaldes

Radeplantniug, den anden kaldes i Almindelighed
Buskplantning.
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Imellem de plantede Klitrader, som staae i en
Afstand fra hinanden af if til 2 Alen, og al
tid gives en modsat Retning mod de paa Ste
det scedvanligen herskende Stormvinde, ndsaaes
Klittetags- eller Marehalms-Vipper, for i Ti
den at understette Radeplantningen. *)
Zustitsraad Thagaard har og indrettet
en egen Haandploug, som kan bruges paa saadanne Steder, hvor en med Hefte forspændt
Ploug ikke kan bruges. Senere har han op
fundet den i hans District nu meget brugelige
Stokplantning, som bestaaer deri: at et Brott,
scedvanligen rundt, hvori er fastgjort endeel Pin
de af passende Længde og Tykkelse, og som
*) Det er aldeles nødvendigt, at Radeplantnkngen maae
være tæt, i andet Fald ødelægges Plantningen let;
thi kommer en ellers ikke sædvanlig herskende Storm
vind fra en Kant langs med Raderne, fremkom
me let Huller imellem disse, Klitrødderne under
bores og blottes for Sand, hvilket foraarsager at
de uddøe, og at Sanden paa andre Steder qvæler
Plantningen. I et af Sandflugts-Diftricterne i
Iylland, har jeg paa en Reise feet Radeplantnin
ger i en Afstand af 7 til 8 Alen fra hinanden;
men det viste sig snart, hvorpaa og Vedkommen
de blev gjort opmærksom, at Arbeidet var spildt.
De senere Plantninger bleve tættere, og Arbeidet
lykkedes bedre.
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et fastgjort paa en StSk eller et Skaft - ned
trykkes i Sanden, i de Huller, som derved frem
komme, Udplantes stra-x Marehalmen eller Klittetaget wed Rod, solÄdervcd kommer til at staae
jævnt og Leet. Paa den Maade kan ligeledes
et stsrre Areal beplantes i kortere Tid, end ved
den forhen brugelige Maade at Udplante Klittetaget eller Marehalmen ved Hjelp af Spa
den.
Den kan desuden -bruges saavel paa
hsie Steder, som paa joevne' Sandflugter. Paa
en Reise, som jeg i Aaret 1809 foretog i Justitsraad Thagaards District, faae jeg meget
betydelige Strikninger beplantede paa denne
Maade. Plantningerne, saavel de nye som de
crldre, befandtes i scerdeles god ©røbe. For
Viet gave disse store SLrcekmnger, i nogen Af
stand, et behageligt Syn, lig store og vidtloftige Kornmarker.
ZnstiLsraad Thagaard har fremdeles anstillet Forssg med Kartoffel-Avlen iSandflugts-Stroekningerne. Denne Sag blev i nogle Aar
i Begyndelsen opmuntret ved Prcemier, som
Rentekammeret udsatte med Kongelig Appro
bation ; men Kartoffel-Avlen blev derved efter
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faa Aars Forlob saa almindelig, at him Dp-

MUntring ikke længere ansaaes fornoden, og
derfor ophsrte.

rscer ere anstillede,

Stedet hvor disse Forjog

er Ägger Sogn i Nefs

Herred.

At denne Sag fortjener megen Opmoerksomhed, forekommer mig at vcere upaaLvivleligt,

især naar der tages Hensyn til de heldige Fol
ger, samme har havt for Beboerne,
strap skal blive handlet;

hvorom

men paa den anden

Side er det ligesaa vist, at man med stige Forseg maa gaae meget forsigtigen til Vcrrks,
hvilket JUstitsraad Lhagaard ogsaa har havt
for Sine.

Ved

Kartoffel-Avlen

i

Sandflugts-

Strakmngerne har han er allene knyttet et nyt

Baand for Beboerne, i Henseende til den for

Sandflugtens Dcempning nedvendige Fredning,
men han hav tillige derved ledet dem tit at

sattte hsiere Priis paa disse Strikninger end

forhen, i det de sinde,

at de strap give dem

et sundt og godt Fodenuddel, hvilket mange

af dem forhen ikke kjendte, i det hsieste ikkun
af Navn.

Ingen Strcrkning af Sandflug-
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ten maae imidlertid anvendes til faabant Brug,
sorend den af Sandflugs-Commissairen dertil

er udseet, og Vedkommende have afgivet deres
Forpligtelse i Henseende til Behandlingsmaa-

den.
Han er derefter gaaet videre, i det han,

naar Overfladen as de med Kartofler beplan

tede Sandflugts-SLroeknmger har erholdt nogle

for andre Planter nrerende Dele, har tilladt
Beboerne Tid efter anden at indtage nogle

Strækninger til Kornsced.
Paa denne Maade ere ikke Ubetydelige

Strikninger af Aggers Sogns Sandflugter,
som, efter de til Rentekammeret indkomne Ind

beretninger, befandtes i AareL igoo at vcere

levende Sandflugter, nu forvandlede til S'cedeland.
Paa ommeldte Reise, som jeg foretog i
^aret 1829, saae jeg, med ltgesaamegen Be

undring som Glcede, flere Strikninger i Ag
gers Sogns Sandklitter bevoxne med Korn og
Kartofler.

Jsvrigt er jeg af den Formening,

at en mere hensigtsvarende Udskiftning af Ag
gers Sogns Sandklitter, end den der ellers
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ikke er uscedvanlig af slige Ejendomme, me
get har medvirket til Sagens heldige Frem
gang, da Beboerne derved have faaet mere
Interesse for de dem tildeelte Lodder, end om
disse pare dem udlagte i lange og smalle Strim
ler som BeLe, hv-ilket er Tilfaldet paa nogle
Steder. *)
Ferend jeg forlader denne Sag aagaaende Agger Sogn, og hvad til Sandflugtens
Dsempning der er Udrettet, vil jeg korteligen
berøre noget om Tilstanden i dette Sogn i de
celdre Tider, forsaavidt jeg derom har kunnet
erholde Efterretning.
Ester et Manuscript, som sindes paa
det Kongelige Bibliothek i Grev Thotts Sam
ling, skrevet i ‘Karet 1759 af daværende Be») Det er ikke Stedet her, videre at berøre denne Sag,
eller at opgive, hvor flig Udskiftning afSandflugtsStrækninger er fkeet; men det er forhen andraget
paa vedkommende Sted, og derved beviisliggiort,
at Sandflugts - Strækninger ere blevne udskiftede
saaledes, at Lodderne ere udlagte i en Længde af
6 å 7000 Alen og mange Lodder ikkun 5 ä 16
Alen brede, hvilket foranledigede den forhen be
rørte senere Bestemmelse, som er gjort i Henseen
de til Udskiftningen af Sandflugts - Stræknin
gerne.
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sidder af Stamhuset Vestervig Kloster, Peder

Moldrup, skal Navnet Agger hidrvre sra de
jævne og flade Agerjorder, Sognet forhen har

havt. *
)

Efter samme Mands Beretning,

har Agger Sogn forhen havt 28 Plove, men

paa den Tid, ManUscriptet er skrevet, var der
ingen Plove. **
)

Den forhen ommeldte nu gjeldende Matricul viser og,

at Agger Sogn forhen har

vcrret flyldsat for 93 Tdr. 1 Skp. Hartkorn;

men

i

Landmaalings MatricUlen af 1688 for

Dueholm, Drum og Vestervig Amter,

nu

Thisted Amt, sindes om Agger Sogn folgen
de Efterretning:
"Udi Agger Sogn er aldeles ingen Ager''jord eller Scedeland, ei heller Eng eller
"Grcesning, som kan importere at anslaae
*)

Ommeldte Manuscript forer Titel af: Forsøg til en

Beskrivelse over Vestervig Kloster-

Paa Titelbla

det sindes ikke naar det er skrevet, men af en Be

**)

retning Side 157 sees, at det er skrevet 1759»
Dette her anførte om de 28 Plove er ovcreensstem-

mende med Efterretningen i Pontoppidans danske
Atlas, fortsat af Hofman 5 Tome 1 Deel Side
460.

Side 511 er talt om hiint Manuscript.

(4)
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,?for noget, saasom Sognet aldeles er ode-

"lagt af Sand."
I SLamhuusbreveL for Vestervig Klo
ster,

dateret 28de Februar 1731,

nierek den 4de

confir-

sainnre Äar, findes solgenr

de Ord:
"Nok at Agger Sogn, som lcenge har voe-

"ret sde af Havets Overskyllelse og Sand-

"flugt, og ikke for Hartkorn kunde Laxeres,
"men beboes allene af Fiffere, og har hver-

"ken Ploug eller Vogn." *
)

Agger Sogn, som grcendser til Vester
havet, har, foruden den Sdeloeggelse, Sand

flugten har foraarsaget,

tillige, saavel i de

crldre Tider som i de senere Aar, lidt meget
ved Havets Oversvømmelse, hvorved ogsaa

Sandflugt opstaaer, ligesom og adskillige Jorstrcekninger der

ere bortflyllede af Havet.

I PonLoppidans danffe Atlas, fortsat as Hof

man 5te Tome i Deel, Side 412, er talt

*)

En Gjenpart af Stamhuusbrevet har jeg !«ft t det

Kongelige danske Cancellies Archiv, det findes og

indrykket i ommeldte Manuscript.

om et gammelt Manuscript, forfattet sm W

sterlet og ^andslugten ved Vesterhavet omtrent

i68Z, som berører, at Bakkerne i Agger Sogn
undersksceres, og at Havet kommer rmrmere

til Kirken og Beboernes Hirse.
Ester en Anmærkning hos samme Forfat
ter, Side 460, flal efter et gammelt Sagn til

forn have været Kornland der,

hvor der nu

flskes, saavidt man ?an see nd.

Sammesteds

er berørt, at Vandflod undcrskjirrer og bort-

stjæler Landet.
Ester de til Rentekammeret indkomne
Efterretninger om Sandflugtens Tilstand i Ag

ger Sogn, har Havet i Slutningen af Aaret
iZoü og Begyndelsen af Aaret igoy, under-

staaret og bortskyllet en Jordftrcekning ved Ag
ger Kirke i en Lcengde af 130 Alen, og 30 å

4° Alen i Vreden. Samme Tid steg Havet,
efter ommeldte Indberetning, over Klitbjerge
a 20 Alen hsie norden for Nor-Aalum
Bye i Agger Sogn, og bortflyllede en Mcrng-

de Sand, hvorved 7 Stykker Trceestammer
(4*)

kom til Syne, 4 Alen i Omkreds og I L Z

Alen hele over Roden. *)

Z ÄareL 1812t Februar og Marts Maaneder, har Havet ligeledes bortflyllet omtrent
Zo Alen af en ved bemeldte Nor-Aalum Bye

vcerende Bakke, saa at een af Beboerne maatte
slette sit HnUs.
Z Begyndelsen af AareL iZiZ, har Ha

vet ffaaret 30 Alen ind i en Bakke ved Sonder-Aalum i samme Sogn, dog uden at naae

Beboernes Huse.

Den 15 og 16 December 18 r 5 og den
17 og 18 Januar 1816, bortffyllede Havet

fra Ron Bye i Agger Sogn og i Nord til Kir
ken,

10 å 12 Alen i Breden af den smalle

Jordstrimmel imellem Havet og Liimfjorden.

Fra Kirken i Nord forbi Vesrerager,
Sonder-og Nor-Aalum Byer, bortflylledes til
samme Tid adflillige Zordstrcrkninger fra 16

til Zz ALen ind mod Byerne, saa tvende Huus-

#) Hvad Slags Træer det har været, er ikke opgivet,
men det ommeldte Factum viser imidlertid, at
psa dette Sted har forhen været Skov.
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beboere maatte forlade deres Hirse, og nedrive
dem, for at de ei ffulde styrte i Havet.
Ved Nsr-Aalum Bye blev bortffyllet et
tykt Lag af Flyvesand, hvorved kom til Syne

5 Stykker Trcresrammer, 14 Alen hoie over

Roden, og omtrent 2 a 3 Alen i Omkreds.
Videre i Nord forbi Agger og Lodborg Sognes

Klitter, blev der samme Tid bortskaaret adskil
lige Strcekninger,

paa nogle Steder 100 å

120 Alen i Vreden.
I Slutningen af Aaret 1816, har Ha

vet indskaaret i Bakkerne paa adflillige Steder

fra den sonderste Grcendse af Agger Sogns

Klitter og i Nord til Hantsholm eller Hansted
Sogn i Hillerslef Herred, men iscer ved Klit-

moller Bye bortskyllede Havet den Tid betyde

ligt, nemlig omtrent 60 å 70 Alen, hvorved
det derværende Batterie blev odelagt, og en«

deel PakhUse og Kornmagaziner bortrevne. *
)
ivrigt er ved denne Indberetning bemcerket,

at om Havet vil vedblive at arbeide sig dy*)

Ester de til Rentekammeret indkomne Beretninger
har det samme sundet Sted i Begyndelsen af Aa
ret 1817»
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bere ind ved Klitmsllex, kan Byen haabe i
Tiden at faae en Havn for dens Skibe.
I Zustitsraad Thagaards District er og
gjort et lidet Forjog med den ved Consul de
Conincks Bestræbelser mere end forhen bekjendt
blevne GrarsarL: Krybhvene eller Fjoringrcrs
(agrostis stoionifera, *) men Forssget er
endnu for nyt til, deraf at uddrage noget Re
sultat. Imidlertid forekommer det mig at
vcere indlysende, naar denne Græsart villigen
vil groe i Sandflugten,hvilketformenes vil
vcere Tilfaldet, iscer paa lave Steder og som
Forsøgene nærmere vil vise, — at den i flere
Henseender rnaa vcere meget fordeelagtig.
Den vil formeentlig foraarsage, at Over
fladen snarere bedcekkes med en Gronskorpe, end
ellers vil skee, naar de med Klittetag eller Ma-

*)

Etatsraad Viborg har, i sin af det Kongelige dan«
fle Bidenflabcrs Sclflab i Aaret 7787 kronede Priis«
flrivt, under Titel af botanisk Bestemmelse af de

i den danske Lov omtalte Sandvexter, samt Efter
retning om Sandflugtens Dæmpning, anpriset
ommeldte Græsart til Sandflugtens Dæmpning.
Denne Priisafhandling er særskilt trykt i Aaret

1795.

rehalm beplantede Sandflugts - Strikninger
overlades til Naturen selv, thi vel sortrcenger
.det naturlige Grces, som sparsomt sremkominer i Klitterne, Marehalmen og KliLtetaget,

men dette skeer som beksendt meget langsomt.
Denne Groesart giver desuden fortrinlig godt

Hoe, og vilde med Hensyn dertil vcere meget
fordeelagtig for Beboerne i Sandflugts Egnene.

Den hele Indretning i Znstitöraad Thagaards District viser ievrigt, hvad Klogstab

og Orden, foveenet med Iver sor den gode Sag,
sormaae at udrette.

Erfaring og Opmærksomhed have loert
ham note at kjende, hvmmeget Arbeide af et

hvert Slags en Person daglig kan udfsre»
Derefter beregnes ArbeideL forud til For- og

Efleraars Plantningen paa de til Dcempning

bestemte Strikninger, og udfores under hans

Bestyrelse med en saadan Orden, at den cene
Arbejder ligesom rcekker den anden Haanden,
faa det Hele,

som en Maskine,

gaae eller standse.

enten maa

Er det sidste Tilfceldet, kan

den indlobne Uorden derfor strap opdages og

rettes.

Han har derved vundet saavel Grund-
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eiernes som Arbejdernes Tillid, da de deels
sinde, at Tiden ikke spildes eller hengaaer unyt
tig, og deels ester fuldendt Dags Arbeide, see
store Strækninger beplantede ved deres Han
ders Gjernrnger. Men det er ikke paa Mar
ken eller i Klitterne allene, at Orden og Virk
somhed sinde Sted i hans District, hans aarlige Indberetninger, Regnskaber, Journaler
og ovrige Documentor vise ligeledes Orden,
Bestemthed og Tydelighed.
Ligesom dette ikke kunde undgaae Rente
kammerets Opmærksomhed, saaledes har det
og ved Skrivelse til Justitsraad Thagaard af
Zr Julit 1802 tilkjendegivet ham dets sær
deles Tilfredshed med de af ham fsiede For
anstaltninger til Sandflugtens Dæmpning i
hans District, og flere Gange har han erholdt
det Gratiale, som Rentekammeret er bemyn
diget til at tilstaae de Sandflugts - Commissairer, som udmoerke sig ved Flid og Bestræ
belser for Sandflugtens Dccmpning.
Den samme Orden i Henseende til Regn
skabs-Versenet med videre, som Justitsraad
Thagaard har indfort i fit District, er nu
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og, i Folge Rentekammerets Foranstaltning,
indfort i alle de øvrige Sandflugts-Districrer.
Det er ligeledes anseet gavnligt, at en
Mand under Zustitsraad Thagaards Beiledning, blev underrettet om alt, hvad der angaaer Sandflugtens hensigtsmcessige Dcempning, og tillige kunde gaae ham til Haande med Skovs Opelskning paa SandflugtsStrækningerne i hans District paa passende
Steder, hvormed nu og allerede er begyndt,
dcels ved Udsaaening as passende Frosorter, og
deels ved Udplantning af passende .Trcesorter, *) og Hans Majestæt har, ester Rente
kammerets allerunderdanigste ForestilKng desangaaende, allernaadigst ansat en forsikyndig
Mand i hans District i foromnreldte Siemed.
Ligesom der i Thisted Amt i den senere
Tid er begyndt wed at indtage til Agerbrug
nogle af de forhen sandfugne Strækninger, saaledes har Cancellieraad og Sandflugts - Com*)

Over 8000 Stkr. unge Træer af Gran, Virk, Be-

veresp, canadisk Poppel og Røn ere allerede ud
plantede paa en Sandflugts-Strækning i hans Di

strict, og flere ville i dette Eftetaar blive plantede.
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missair Lund i sin Ansættelses Tid indtaget til
Dyrkning et Stykke af SandflUgts-Strceknin-

gerne ved Skagen, omtrent 16 å 20 Tonder

Land geometrisk Maal, og et andet Stykke fit

en Hange.

Ester hans Indberetning til Ren

tekammeret for den sidste halve Deel af ‘Karet
1815, var fsrftommeldte Sandsiugts-Stræk-

mng forvandlet til Korn- og Klover-Land, font
efter Indberetningen rigeligen belonner haw

foe hans Flid; og i Henseende til Have-An
læg, have andre af Skagens Jndvaanere fulgt

hans Exempel, hvilket man ter haabe,

at

endnu flere ville folge.
I de tre sidste Aar har han ligeledes an-

stillet Forssg med DrcteplaAtning'ved Skagen.
Flere tusinde Stykker Trceeplanter af forffjelligt Slags, nemlig: Fyr, Gran, Elle, Rem,
Birk og canadisk Poppel,

som han har er

holdt tilsendt fra de Kongelige Plantager her
i Sjelland, har han der udplantet, og efter

hans tit Rentekammeret indkomne Indberet

ning , saavelsom ester en privat Efterretning,
jeg har havt fra ham om denne Sag, er der

Haab om, at Forsogene ville lykkes.

Ved Sandflugts - Vcesenets Bestyrelse
af denne virksomme Mand, er der saaledes
Udsigter til, at flere af Skagens forhen ved
Sandflugt odelagte Ejendomme, igjen ville
blive forvandlede til frugtbart Agerland, og
at det, for Trceer aldeles nøgne Sted, Skagen,
kan erholde orn ikke stor Skov, saa dog nyt
tige og skyggefulde Lunde.
Sandflugts-Ccmmrssair Markens i Ran
ders Amt, har i flere Aar beskæftiget sig med
Forsog af Skoves Opelskning, i Særdeleshed
as Raaletreeer, paa nogle as de derværende
Sandflugts-Strikninger.
I Aaret i8u
har jeg paa en Reift, fom jeg.foretog i hans
og flere Sandsiugts-Cömmissairers Districter,
seet nogle af disse Anlceg, som siden ere fort
satte og udvidede.
Det behagelige Syn af et ikke lidet An
tal unge og i god Grode vcrrende Trceer, paid
forhen ode Strcekninger, som tilforn neppe
frembsde et magert Grcrs-Straae, kunne naturligviis ikke andet end opvakte Dnffct om,
at flere lignende Forsog waatte gjores i andre
Districter, hvilket nu og er fleet.
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De til Rentekammeret indkomne Indbe
retninger om Forsogene med Skovs Opelflmng paa Sandstngts - Strikningerne i Ran
ders Amt, ere meget tilfredsstillende. Ved
Udgangen afAaret 1814 var der ialt beplanLeL med Naaletrceer, og besaaet med Free af
samme Treresorter,92 Tonder Land Sandflugt,
og deraf paa eet Sted omtrent 60 Londer Land.
Forsogene ere siden fortsatte og udvidede.
I Brads Herred i Ningkjobing Amt er
forhen af Herredsfoged Moller, som davcerende Sandsingts-Commissair, anstillet nogle
Forseg med Skovs Opelskning af Birketræer,
hvilke Forssg lykkedes meget vel; men Plant
ningerne vare ikke sluttede, og isaer af den
Aarsag ophorte Fortsættelsen afZorssgeneder.
Sandflugts - Commissair Ssrensen i
Aarhuus Amt har ligeledes i de sidste Aar
gjort nogle smaa F'orssg med Skovs Opelsk
ning af Birketræer paa Sandstuglen i sit Di
strict.
Rentekammeret har og ladet anstille Forfeg med Skovs Opelflning paa nogle, Hans
Majestcet tilhsrende, SandflUgts-SLra'kninger
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i Jylland.- Af disse har jeg blot sect Plan
tagen paa Sandflugten i Randbol Heede i
Veile Amt.
Forsogene ere anstillede med
Naaletrcxer, og da jeg i Aaret ign saae
denne Sandflugts-Strækning, stode Traerne
der i god Grode, og endeel havde den Tid al
lerede opnaaet flere Alens Hoide.
AL Skovs Opelskning paa SandflugtsStrakninger altsaa er muelig, ftes af om
meldte i de senere Aar paa forskjellige Steder
i Jylland anstillede Forsdg. Det samme bekrceftes endmere ved de for flere Aar siden an
stillede Forssg paa nogle Sandflugts-Strik
ninger i Sjcelland, hvorom siden flal hand
les mere.
Naar da nu tiAige Lages i Betragtning,
at Forordningen af 19de September 1/9^
§.29, opmuntrer til Skovs Opelskning paa
de dampede Sandflugts-Strækninger, kunde
man maaffee leLLeligen falde paa at sperge om
Aarsagen, hvorfor denne Sag saalidet er frem
skyndet i Jylland. Dette Sporgsmaal, troer
jeg, besvarer sig selv, naar betcrnkes de mange
Vanskeligheder, man i Begyndelsen havde at
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bestride i Henseende til selve Doempningen af
Zyllands vidtlostige SandflUgts-Strcekninger,
og de Fordomme som forhen fandt Sted mod
Mueligheden af at dcrmpe Sandflugten der, i
Scerdeleshed paa visse Steder.

Paa en Lid da disse Besværligheder vare
ligesaa vanflelige at overvinde, som Fordom
mene vare almindelige, vilde det sikkerligen, —
fkjent Historien noksom viser, at der forhen
paa mange Steder, hvor der nu er Sandflugt,
har voeret Skov,
*)
— ikkun have medfort liden

*)

De Vilkaar som de første Lænsmænd af Vestervig

Kloster i Thisted Amt indgik, vare iblandt andet;
er at forhugge Skovene.

I Slutningen af Kong Frederik den Andens
Forlæningskrev, dateret Odense den 15de Februar
1559, til Knud Gyldenstierne paa Orum Slot og
Vestervig Kloster, sindes følgende Ord:

"Sammeledis skalk handt frede Jagthenn, oc
"alldielis Ingthedt jeige eller jeige lade, fkiu-

"de eller fkiude lade paa nogen thee Enemercke,

"Schouffe oc Eyendome ther tiilligger, wdenn
"alleniste paa thee Schouffe oc Eyendomme,
"som handt mettAdelenn haffuer Lodt oc Deell

''oc er Adelens egitt Arffue Godtz,

c c stall

"handt icke heller forhugge eller forhugge la-

"de nogen thee Schouffe ther tiilligger tiill
"Wplrgtt y nogre Maade."
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eller ingen Nytte, at opmuntre til Skovs Opelskmng paa disse Strikninger.

Med en Sag

forbunden wed saamange Vanskeligheder —

og tillige saa ukjendt fom denne,

bøl* man

desuden og gaae vaersomt til Varks.

man stedse har havt dette for Vine,

AL

endog

med selve Dæmpningen af Sandflugten, vise
noksom de dertil fsiede Foranstaltninger, iscer
den Kongelige Resolution af 19de April 1779,

føm,f stjondt man nok sikkerligen forud havde be
regnet Folgerns, hvilke og ere umiskjendelige,
dog befaler, atForanstaltningerne efter Rescriptet af samme Datum blot flulle anstilles som
Forseg.
Dette Forlæningsbrev

sindes trykt i danske

Magazin 6te Bind S. 319 og 320.
Ældre Adkomstbreve paa Jordegods i Hillers-

lef Herred samme Amt nævne blandt andet
Skovsviin naar Olden er.
Herom, samt om Skove, som forhen have væ»
ret paa andre Steder, hvor nu aldeles ingen Skov

er, alt i Thisted Amt, kan læses i Pontoppidans

danske Atlas, fortsat af Hofmann, 5 L. 1 D.
S. 406. 407^ 471* 48i. 492. 505. 507 og 522.
I de senere Lider er og fundet Træestammer
og Træersdder under Sandflugter.

I Agger Sogn har dette for faa Aar siden

været Tilfældet, hvilket forhen er bcrort.
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Hine Besværligheder ere nit overvundne,
Sandflugten er sat Grcendse, og Fordommene
ere forsvundne. Ncervcerende Tidspunkt er der
for og med Rette anseet mere passende til det
foronskede Siemeds Opnaaelse end forhen.

Paa Rentekammerets allerunderdanigste
Forestilling om denne Sag, har Hans Maje
stæt ved Resolution af 23 Aug nst 1815 allernaadigst tilladt: at de i Randers Amt anstil
lede Forseg med Skovs Opelflning maae fort
sættes, og at de maae udvides til de andre

Sandflugts - Districted i Jylland, forsaavidt
disse dertil maatte ansees beqvemme, samt at
vedkommende Lodsejere, i de fsrste 5 Aar,
nraa skjenkes fra de Kongelige Skove i Sjelland et forholdsmæssigt Partie Frse af pas
sende Lrceesorter til Udsaaening, hvor saadant sindes passende, hvorhos tillige er be
falet.
1) AL vedkommende Sandflugts - Csmmissairer flulle gives Velledning til Froets
Udsaaening med videre, og gives Haab

om, at deres Bestrcebelse for Skovs Op
elflning paa Sandflugts-Strcekningerne i
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deres Districter iscer skalle komme i Be
tragtning ved Bevillingen af den (Zrarisication, as indtil ioo Rbdlr. Solo-Voer. die aarligen, som Rentekammeret, i Folge
Kongelig Resolution af 15 Januar 1300,
er bemyndiget til at tilstaae de SandslugtsConrmissairer, som Udmcrrke sig ved Flid
og Bestræbelser.
2) At vedkommende Lodseiere igjennem Amtmcendene flulle opmuntres til lignende For
jog med Skovs Opelffning paa Sandfiugts-Strcekningerne, og at de tillige skulle
gjeres opmærksomme paa, hvad der for
denne Sag er udrettet paa andre Steder.
Den Bestemnrelse,allerhoistbemeldte Kon
gelige Resolution tillige indeholder, i Henseende
til at en forstkyndig Mand ffnlde auserttes i
Iustitsraad Thagaards District, for at underrektes om alt, hvad der angaaer Sandflug
tens hensigtsmcessige Dampning, og tillige
for at gaae ham til Haande med Skovs Op
elskning paa Sandflugts-Strikningerne, er
forhen berørt, saavelsom og at en saadanforst-kyndig Mand der allerede er ansat. .
(5)
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Bed Rentekammerets CirculaiLe - Skri
velse af 9de September 1815 er allerhoistbemeldte Kongelige Resolution commnnicereL
vedkommende Amtmoend i Jylland til videre
Bekjendtgjsrelse saavel for SandflUgts-Comrmssairerne som for Lodsejerne, hvorhos Amtrncendene tillige blev tilstillet til Uddeling blandt
Sandsiugts-Commissairerne et fornsdent An
tal Exemplarer af de, af Holzforster Schaffer
og Skovrider, nu Overfsrfter, Wiinholdt for
hen udgivne, Bsger om Skovs Opelflning paa
Sandflugts-Strikninger og Heedejorder, li
gesom og Amtmandene bleve tilflrevne om, at
gjore Bekommende opmærksomme paaden heldi
ge Fremgang, Skovs Opelskning har havt paa
adflillige Sandflugts-Strækninger, saavel i
Sselland som i Runders
Hvad angaaer Opelflning af Skov paa
Sandflugts-Strikningerne i Sjelland, da har
Rentekammeret allerede i 2(aret 1778 llidet
sig denne Sag vcere meget magtpaaliggende; og
• i Aarct 1781 > esterat davcrrende Chef for
Rentekammeret, Hans hsigrevelige Excellence
Geheime-StaLsminister Grev Joachim Godsche
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Moltke, selv havde taget endeel afSandsiugtsStrcekningerne i Siesyn, blev om denne Sag
gjort allerunderdanigst Forestilling til Hans

Majestoet, fom derpaa, under 27de April sam
me Aar, blandt andet resolverede;
"At Overfsrsteren ffulde drage a! muelig
"Omsorg for at opelske Trceer og Buste af
"de meestpassende Arter paa Sandflugten,
"samt at Flyvesandö-Jnspecteuren og ved"kommende Sandfogder, som tillige Skov" fogder, heri med al Fliid skulde vcere ham
"behjelpelige."
Den Iver, Hans hoigrevelige Excellence
Geheime-Statsminister Grev Christian Reventlow, som Rentekammer - Præsident, i en
Rcekke af Aar viste for denne Sag, er noksom

bekjendt. De begyndte Forseg bleve heldigen fortsatte, og Under 7de November 1792
har Hans Majeftcet, paa Rentekammerets al
lerunderdanigste Forestilling om denne Sag,

blandt andet befalet, at davoerende Overferster Clavsen og Forftinspecteur, nu Overferster
Brücl, skulle sammentrcede med de Udncrvnte
Sandflugts-Commissairer i Kronborg Amt,

(5*)
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for med dem at overlcrgge, hvorledes de sandsugne° Strcekninger, forsaavidt de ere Hans
Majestcet Lilherende, kunne besaaes eller be
plantes med Trceer og Buffe af de meest pas
sende Arter; hvorom de derefter sinlle afgi
ve deres Forflag Lil Overforstmesieren, for med
hans Betænkning at indsendes til Rentekam
meret.
Ester det i Rentekammeret værende Kort
over de Kongelige Skove i Sjelland, og den
til dette Kort henhsrende Beregning, er for
hen af Lisvilde Sandflugt, beliggende paa
den nordvestlige Kant af Kronborg Amt, ind
taget til Skovs Opelskning 2066 Tonder Land
geometrisk Maal, og for faa Aar siden er
endvidere sammesteds indtaget 600 Tonder
Land, ialt 2666 Tsnder Land; hvorved dog
bemærkes, at fljondt hele Strakningen er
indhegnet, er den endnu ikke overalt besaaet
eller beplantet med Skov.
Af Hornbeks Flyvesand, beliggende paa
den nordlige Kant af bemeldte Amt, er lige
ledes indtaget til Skovs Opelskning 445 Tonder Land geometrisk Maal; deraf er med Birk,
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Fyr og Gran besaaet og beplantet 2Z6 Z Ton
de Land.
Paa en Reise, som jeg t Efteraaret 1814
foretog paa nogle afSandflugts-Strackningerue i Sjclland, saae jeg disse med Skov, iscrr
bestaaende afNaaletroeer, bevoxede SandflugtsStrækninger, hvilke nu , forsaavidt der fin
des Skov paa samme, ikke have andet Spor
tilbage af Sandflugt, end nogle enkelte hist
og her imellem Trceerne staaende, men, af disse
fortrængte Marehalms- og Klittetags-Straae,
som tydeligen bcere Vidne om, hvad disse
Strikninger forhen have varet.
Disse nyeflabte Skove, hvilke menneflelig Virksomhed ligesom har paatvunget Natu
ren, troer jeg med Fsie kunne ansees som Fol
ger af de i Aarene 1778 og 1781 begyndte,
og siden fortsatte, Foranstaltninger.
Ligesom nu disse i frodig Vext staaende
Skove, i Særdeleshed den ved Hornbek, *)
ere tydelige Beviser paa, hvad Iver for en god
Sag kan udrette, og hvorledes den raae Na
ch)

I Aaret 1815 er allerede begyndt med et lidet Jorssg af Udhugning i Hornbeks Plantage.
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tur inaa vige for Culturen, saaledes fore
kommer dct mig og, at intet ffjsnnere Hcedersminde kunde vcere sat den Mand, som lagde
Grundvolden til Bcerket, end det han i Gjerningen har reist sig selv; thi Mindet, som
hver Dag hæver sig hsiere, er en sand Vin
ding for Staten. Det staaer nu til Skue for
hver Mand.
Her er altsaa endnu eet talende Beviis for
Mueligheden af Skovs Opelskning paa SandsiUZLs-Strcekningerne.
Regjeringen opmuntrer nu ei allene til
bette nyttige Foretagende i Jylland, men rcekker tillige hjelpsom Haanden dertil, ved i de
forste Aar at fljenke Froe af passende Tmesorter til Udsaaening.
Man har saaledes Haab om, at Forsog
paa flere forskjellige Steder ville blive anstillede,
ligesom det ei heller kan paatvivles, at jo saavel Sandflugts-Commissairerne, som vedkomwende Grundejere, tit hvis Fordeel Foran
staltningen ncermest sigter, ville lade sig denne
Sag vcere magtpaaliggende.
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For Sandflugts - Cornmissairerne vil det
sikkerligen vcere meget behageligt,

at kunne

verre Middelet til saa nyttigt et Foretagende.

Flere af Sandflugts-Commissairerne, nemlig
Zustitsraad Thagaard i Thisted Amt, Mar

tens i Randers Amt, Petersen i Ringkjsbing
Amt, og Steenftrup i Ribe Antt, have og

forlangt og erholdt Froe tilsendt, som er udsaaet.
For Grundejerne vil det ligeledes vcvre

behageligt, at see deres ode Ejendomme be-

voxne med Skov.

Erfaring har desuden alle

rede vrist dem, hvor nodvendig Fredning er
for Sandflugts - Strikningerne,

skulle kunne dcempes.

naar disse

Denne Fredning maa

nsdvendigen vedvare i flere Aar efter at San

dene ere beplantede,

da Strikningerne ikke

kunne udlcrgges dem til Brug og Afbenyttelse,

før de fuldkommen ere samrnengroede.
skes nu til samme Tid,

Opel

medens Fredningen

varer, Skov paa deres Stendomme, og dem
altsaa i Tiden udlcrgges Skov i Stedet for en

sammengroet Sandflugts - SLrcekning, rnaae
dette naturligviis voere en dobbelt Grund for

dem til at artvaae det der enskes, samt at paasee og holde over Fredningen.
Vel indseer jeg tilfulde, gt paa Vest
kysten af Jylland gives en haard Fjende at
kjempe imod, nemlig de der horstende ftrcenge Best- og Nordvest-Vinde; men paa flere
Steder der, har jo, som forhen er godtgjort,
tilforn vceret Skov. Sknlde det da ikke være
mueligt, igjen at opelffe Skov der. Aarsagen
til Skovenes ødelæggelse paa denne Deel af
Landet vides vel ikke med Bished; men et
Ublidere eller haardere Klima, end forhen, kan
neppe have vceret Aarsagen. Eiheller synes
Sandflugt at have været det, som har edelagt
Skovene, da der i Moser og Kjerr, hvortil
Sandflugten ikke er kommen, er fundet Lræestammer, som maae antages at have groet
paa disse Steder. De Trcrestubbe paa Ro
den, som nu og da findes under Sandstugten,
synes derimod snarere at vift, at en alt for
stor Udhugning af Skovene har fundet Sted,
hvorved Vest-.og Nordvest-Vindene have faaet
Magt over Skovene, og tilsidst aldeles sdelagt dem.
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Skal Forssgene ved Skovs Opelskning
lykkes paa Vestkysten af Jylland, indse'es det
letteligen, at der maa ssges L«e for de unge
Planter. Under de hsie Sandbjerge paa man
ge Steder langs Vesterhavet, gives endeel sta
de Strikninger, som have nogen Lcee formedelst
disse Klitbjerge; der vil sikkerligen den kyn
dige Mand forst begynde sine Forssg, og til
lige vælge til Udsaaening eller Udplantning
mod Vest og Nordvest, Frse og Planter afsaadanne Træesorter, som bedst modstaae Vindene.
Er der fsrst ved nogle Forssg tilvejebragt Læe,
vil upaatvivlelig Sagen faae Fremgang. ,
Valget af Stedet og Tr«esorLerne, samt
at der bruges sundt og godt Frse, er derfor
af yderste Vigtighed iscer for de forste Forssg,
da man ellers let kunde lade sig afskrcrkke, hvil
ket dog ikke bsr vcere Tilfældet, om endog et
eller andet Forssg skulde mislykkes. Ikke
enhver Udsaaening eller Plantning paa de
Sandflugts-Strikninger i Sjcelland og Jyl
land, hvor der nu findes Skov, har villet lykmen derfor har man ikke ladet sig af
skrække. For nogle og tredive Aar tilbage t
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Liden, bar man endnu nogen Tvivl om Mire-

ligheden af Skovs Opelskning paa de Sandflugts - Strikninger i Sjelland, hvor der nu

findes Skov i frodig Vext,

og for faa ?lar

siden ksendte man ikke til Skovs Opelskning
paa SandfltlgLs-Strikningerne i Randers

Amt.

Det er at haabe, at den Tid snart vil
komme, at bet ikke vil være fremmet), at see
Skov paa Sandflugterne i flere Egne af Jyl

land.

Denne Sag har ogen anden vigtig Fol

ge, foruden den, at Skovene kunne yde Brændsel

og- Gavntrcee, nemlig at filimafet formildes,
hvorved Vegetationen naturligviis befordres.

Men skulde Danmark endog ikke vccre saa hel
digt, i Fremtiden at kunne tage hos sig selv den

Trceelast af Fyrretrcre, som det nu med stor

Bekostning maa hente fra Udlandet,

er det

dog at haabe, at de Forsdg, som allerede ere
og nu ville vorde anstillede, i det mindste med
føre den Nytte, at Vedkommende kirnne have

det fovnøbne Tommer til Bonder - Bygninger,
samt Broende og Trcee til een og anden nyttig
og uUndvcerlig Ting.

Om dette endog er den

eneste Fordeel, som hostes, er dog derved soer-

deles meget vundet, iscer naar betanrkes, at

i de fleste Sandflugts-Egne i Jylland neppe
findes et Trcee tjenligt til noget, end ikke LLL

det mindste Huusgeraad.
EndskjsndL Skovs Opelskning paa Jyl
lands vidtløftige Heede-Strikninger, og dis

ses Anvendelse til andet Brug paa adskillige
Steder, ikke henhorer til den her omhandlede

Gjenstand,

kan jeg dog ikke undlade at yttre

det Snske,

at vedkommende Grundejere ville

gjsre folgende simple Beregning og Sammenligning, nemlig: hvor stort et Areal af deres

Heedegrund, de aarlig behsve, for at vorde for
synede med Lyng og Lyngtorv til deres Jlde-

brirndsel; hvormange Aar der forløbe inden
de igjen paa samme Sted kunne erholde de for

nødne Lces Lyng og Lyngtorv;

hvormange

Aar der vil medgaae, inden de,

naar de an

vende et vist Areal af deres Heedegrnnd tit

Skovs Opelskning af letvoxende Trcrer,

ville

voere i Stand til, derfra at have ei allene det
sornodne Brcendsel af Trcee,

der stedse er.be

dre end Lyng og Lyngtsrv, men og noget
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Gavntrcee; og endelig gjsre en Sammenlig

ning imellem SLsrrelsen af disse tvende Zord-

Strcekntnger anvendte paa

anførte Maade.

Udfaldet vil sikkerligen vise dem, at egen For-

deel byder dem, strap at anvende et saadant

Stykke af deres Heede til Skov.

Dog maa

jeg herved endnu bemærke, at ogsaa med Hen

syn til Heederne var det at suste, at.samme
bedre vare udskiftede end paa negle Steder er

Tilfældet.

Hvor Heederne saaledes ere udskif

tede,— hvorpaa kunde anse res Exempel, — at
Lodderne ere udlagte i en Lcengde af 2 ä 3000

Alen og derover, men ikkuu 16 å 20 Alen i
Breden, vil det være ligesaa Unyttigt, der at
tcenke paa Skovs Opelskning, som paaOpdyrk-

mng af Heederne,

naar de dertil ere tjenlige,

eller paa nogen anden flig Forbedring.
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3Vo.

■

i.

Hans Kongelige Majestæt haver under
19 April 1779, paa Rentekammerets aller
underdanigste Forestilling af 20 Martii nceftforhen, angaaende visse LiL at befordre Sand
klitternes Deling, Fredning og Besaaening i
Dueholm, Drum og Vestervig Amter hensig
tende Foranstaltninger, allernaadigst behaget
at resolvere saaledes:
"Dette Forflag bifaldes allernaadigst, og
"ville Bi saaledes, at Vores Amtmand over
"Dneholm, Drum og Vestervig Amter,
"Confererttsraad Hauch, for det fsrfte paa
-"bedste og omhyggeligefte Maade stal gjore
"Forssg med de Udi det herom udfoerdigede
"og af Os underskrevne Rescript anordnede
"'Reglers og Foranstaltningers Jvcrrkscet"Lelse til Sandklitternes Deling, Fredning
”09 Besaaening Udi bemeldte Ham anbe"troede Amter. Dg ligesom Bi ikke paa"Lvivle, at bencevnte Amtmand jo med til-
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"bsrlig Flid og Nidkjerhed lader sig denne

"vigtige Sags Udssrelse være angelegen,

"saa ville Bi og, at efter et Aars Forlob

"af Ham skal indgives en udforlig Beret"ning om disse Foranstaltningers Fremgang

^'og Virkninger, hvilket ligeledes ved hvert

"paafelgende Aars Udgang bør skee, indtil

"Klitternes Deling, Fredning og Besaae?
"ning i eet eller flere Districter af forbe"meldte Amter fUldkommen er bragt i Stand,

-'paa det Bort Rentekammer ester saadan

"Erfaring i sin Lid kan vcere betcenkt paa, at
"bringeOs allerunderdanigst udi Forsiag en
"almindelig Anordning, til Bestemmelse af

"den sikkerste og tjenligste Fremgangsmaa-

,?be ved de svrrge Sandklitter udi Vor Pro"vinds Jylland,

Staten saavelsom disse

"Districters Beboere til Nytte og Fordeel."
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3Yo. 2.

hristian ven Syvende
af Guds Naade Konge til Danmark

og Norge,

de Venders og Gothers,

Hertug til Slesvig, HoLsteen,

Stor-

warn, Ditmarsken og Dldenborg.
5ßor synderlig Bevaagenhed tilforn! Vi give
Dig hermed allernaadigst tilkjende, hvorledes

Bihave taget udi alvorligOverveielse den be-

tydelige Skade og Ddelaggelse, hvilken Sand-

flugten paa adskillige Steder Udi Bort Land
Jylland,

saavel i de fremfarne som senere

Aaringer, fra Tid til anden haver anrettet, og
den slette Tilstand, Udi hvilken Sandklitterne

paa mange Steder for ncervcerende Tid skal
besindes, og som BL derefter allernaadigst have

vceret betænkt paa tjenlige Midler til, denne

Adelceggelses videre Fremgang at forekomme,
og de sandfugne Landstrcxkninger, saavidt mueligt, igjen at forbedre, og til Brug og Nytte
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for Beboerne med Tiden at beqvemgjsre, r
hvilken Henseende Bl igjennem Bort Rente
kammer have ladet Ds Dir, saavelsom adskil
lige kyndige Jordegods Eieres ubi de Dig anberrocde Amter, til bemeldte Bort Rentekam
mer i bette vigtige Viemcerke indkomne For
slage , foredrage; saa er nu hermed Lil Dig
Vores allernaadigfte Villie og Befaling: at
Du til Befordring af Sandklitternes Deeling, Fredning og Besaaening udi de Dig anbetroede Dueholm , Srum og Vestervig Am
ter, paa bedste og omhyggeligste Maade, famt
wed den Iver og Dristighed, som en for Lan
det saa magtpaaliggende Sags Udfsrelse krcever, haverat iværksætte og noie lade iagttage efterfslgende Foranstaltninger og tjenlig
eragtede Forholdsregler:
1.
Sandklitten bor, saasnart mueligt, de
les for det førjte sogneviis.
Til den En
de haver Du strax at tilsammenkalde Lods
ejerne I Klitten, for om nureligt imellem dem
at trcefse en mindelig Forening om dens Deelmg.
Skulde saadan Forening ikke kunne
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dpnaaes, bor Deelingen ffee, enten ester Bekledning af Landmaalings-Forretningen, hvor
af i saa Fald ester Din Regvisition en Udffrivt,
uden Betaling, bliver at meddele, eller hvor
Landmaalingen, formedelst Forandring ved
siden skeet Sandflugt, ikke kan give Oplys
ning nok, da efter 8 af Retten udmeldte Moends
Udviisning, i vedkommende Lodsejeres Over
værelse ester deres neiesteSkjonsomded og Er
faring om ethvert Steds Beskaffenhed og Sog
nenes Storrelse, hvilken Udviisning de siden
inden Tinge edeligen skulle bekrcefte. Beho
ves ved denne Udviisning nogen Hjelp afStiftø tå Landinspccteur, da bør han, hvis Lodseierne det begjcere, derved uvoegerligen gaae
til Haande, saafremt da Lodsejerne med be
meldte 8 Mands edelige Udviismng og Afsigt
ikke skulde sinde sig tilfreds, hvorom de inden
4 Ugers Forlob, efterat være derom afDig un
derrettede , have at give deres Erklcering, da
ville Vi, at Du tilligemed Amtets Landvcrsens-Commissairer skal indfinde Dig ved Klit-»
ten, for efter Billighed og bedste Skjonsom?
hed ved foelleds Eragtning at fastsatte Skjellet
(6)

82.

imellem ethvert Sogns Part. Skulde af de
noervErende Landvcrsens-Commissairer een el
ler anden vcere i Klitten lodtagen, og desaarsag ikke kunne betjene denne Forretning, som
deres egen Eiendom vedkommende, da haver
x Du i han S Sted at tage til Dig, og tit denne
Forretning authorisere en anden god og upartist Mand i 'Amtet.
Ved formeldte Eders Eragtning, og hvad
saaledes i Henseende til Skjcel imellem Sog
nene vorder fastsat, bor det da have sit Forblivende, med mindre nogen as de Paagjeldende
samme nraatte paaanke, i hvilket Tilfælde det
i Sagen passerede bliver at indsende til Vort
Rentekammer, for der at afgjsres paa sa'.ume Maade, som andre Fcelledskabs-Sager, i
Fslge Vores Forordning af izde Mai 1776.
Bed Deelingen bor iagttages, at de Sogne,
fom findes at have matriculerede Enge i andre
Sogners Klit, ligeledes vorder tildeelt et forholdsnicessigt Stykke as Klitten om mneligt
scerskilt.
Saa bøv og de, der hidtil have havt
GræsmnK i Klitten, omendskjent de ingen Deel

83
have i Grunden, men boe og have deres Eiendorn loengere inde i Landet, ved foranførte
Samling ti! en mindelig Forening om Klittens

Deeling lovligen indkaldes, for at angive de

res forncevnte Ret til Grusningen,

og det

Fornodne om samme for Fremtiden med Lodseierne at afgjore.

Kan herom ingen Forening

trceffes, da haver Du, forend med Deelin-

gen videre fortfares, saadant til Bort Rente
kammer at indberette, paa det igjcnnem ved
kommende Departement fan. vorde Udfærdiget
et specielt allernaadtgst Comrnissorium til Dig

og tiltagne LandvEsens-Commissalver,

som

befalede Commissairer ved lovlig Omgang at

paakjende, om og hvorvidt disse, som hidtil
alene have havt Grcesning , fremdeles kUnne
dertil anseeS berettigede, og derfor tilkomme

Anpart i Klitten eller ikke.
de,

I fsrfte Tilfoel-

nemlig naar dem udi Klitten tilgendes

nogen Anpart, bør denne tildeles dem under det
dem nccrmest liggende Sogns Part i Klitten,

og skulle de da vcrre pligtige, aarlig efter Til
sigelse at komme til Hjelp med Besaaeuing og

(6*)
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andet Arbejde til Klittens Forbedring og Con
servation, i Forhold med den dem udlagte Part
af samme. Indtræffer det, at nogle Sogne,
Byer eller Steder bekomme i deres Lod en saadan Part af Klitten, hvor Grunden er slet
test, og hvor i Begyndelsen ikke kan hostes
faameget Klitfrse, som til Besaaening ud
kræves , da flal ved Deelingen fastscettes, at
det ene Sogn bliver det andet behjelpeligt med
Froe, saaledes at det Sogn, som samme be
hovet, selv affljcerer og indsamler Froe-Vipperne paa den Tid og de Steder , som dem af
vedkommende Opsynsmand med Dit Forevidende bliver tilsagt og anviisr. Betalingen
til de Mcend, som i foranfsrte Tilfælde af
Retten maatte vorde udmeldte til at foretage
Deelingen, ville Bi atternaadigst have fastsat
til 2 Mk. daglig for enhver; og hvis LandZnspecteuren ved saadan Forretning bruges,
da nyder han, forudeu frie Befordring, udi
Dicetpenge daglig 2 Rdlr.; hvilke Bekostnin
ger Lodseierne, ester en af Dig derover for
fattende Ligning, have at udrede.

KZ

2.
Na ar Deelingen saaledes er fuldfsrL
sogneviis, bøv derefter af ethvert Sogns Part
Uden Ophold udvises ben Eiendom, som en eller anden Bye, et enkelt Sted eller en Hovedgaard maatte have i Sandklitten og endnu svare
Skatter af eller findes marriculeret for, hvil
ken særskilte Deel bør vcere sarn me Bye eller
Sted fremdeles forbeholden til Indhegning og
Besaaenirrg, ligesom i Almindelighed for de
Lvrige herefter nærmere meldes. Hvad derefter af Sognets Part bliver tilovers, det bør
deles byeviis imellem de svrige Byer i Sognet, saa og til de i samme Sogn vce"ende en
kelte Steder, sorn ei have nogen separat Lod,
hvorefter Skicel og Marker med Pcele bør sat
tes for erchvers Deel til Efterretning for Frem
tiden.
Til denne Deckings Fuldbyrdelse,
der, sacrsnart den er skeet, bør indberettes
til Bort Rentekammer, blive ellers at anven
de de samme Midler, .som under soregaaende
iste. Post ere anordnede, ifald Lodseierne
sig ei derom indbyrdes knnne selv minde
lig forene.
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>
Ustetat enhver Bye og scerflikt Sted saaledes haver faaet sin Part udviift, dor deraf
aarlig anvises. Beboerne et Stykke, hvorudi
de om C'steraarct paa en bekvem Tid have at
ncdlcrgge hele Vipper af Klitfree i Sande»,
et Qvarteer dybt, øg een Alen i Lvadrat fra
hinanden. Og ligesom Froet saaledes ei for
ud bor aftm'skes, saa bliver og at iagttage: at
Besaaeningen skeer fra Klittens vestlige Side
mod Dsten, paa det, om noget ved stærke
Storm-Binde skulde tosnes, det da kunde rodfceste sig longere ind. mod Landet.
Skulde
ellers Lodsejerne siden forlange Mittens Deeling imellem Mand og Mand i Byen, da bør
saadartt ikke være Dem formeent, na ar Be
boernes Gavn derved kan fremmes. Men indtrceffe Hindringer, fom maatte opholde foranfsrte Byernes forherlige Udstiftning fra hin- anden og Udviisuingen af enhvers Part, da
bor Besaaeningen dog ei derefter udsccrtes,
men enhver Bye anvises aarlig, indtil Udskift
ningen er freer, et Stykke af Sognets Part,
som de paa ovenanfsrte Maa.de have at besage.
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4.
Disse -saaledcs Aar efter Aar udviste og
bcsaacde Stykker bor siden, hvor det kan være
ril nogen Nytte, med Gvsster indhegnes; og
maae i de 3 føtftc 2(ar, esterat de ere besaaede, ikke paa dem indsccttes noget Kreatur til
Grcvsmng, paa det Klittetagets nnge
Ocv, som el nok have festet sig, ikke skulre
oprykkes. Kan Indgrostningen paa et eller
andet Sted ikke skes til Bestandlgyed og de besaaede Stykker saaledes fredes, da b^v enhver
Bye og Sted lade samme paa bedste Maade i
sorbemcldte 3 Aar bevogte. Men naar nyscrnforte 3 Aar ester Besaaeniugen ere forløbne,
kan saadant Stykke af Klitten, naar de her
efter oullueldte Opsynsmand finde det tilstrækkoligen tilgroet, igjen med Dit Forevidende
ti! almindelig Grccsgcmg udlergges. Finoev
derimod ferend disse 3 Aars Fsrlsb noget
Kreatur i det besaaede Stykke, da bsr Hyr^
den for hvert Stykke bode 4 Skilling, som
Grundejeren haver at betale paa hans Segne,
og siden kan afkorte i Hyrdens Lon.; og Ml
denne Mulct tilfalde Klitfogdeneller Angiveren.
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Da Klittens Forbedring og Conservation,
udenfor ommeldte aar lige Besaaening, ankommer meget paa dens Behandllngsmaade, saa,
ligesom enhver til benne Lid til Grnnd i Stilt;
ten berettiget Beboer bør have Tilladelse tit,
aarlig at slaae de behovende Klittag, saa maa
dog saadant for Ordens Skyld ikke ffee uben
soregaae;rde Udvtisning, hvilken, saalcenge Klit
ten ei er udviist og deelt byeviis, aarlig sta!
Lessrges af 2 Lpdsejere i ethvert Sogn, fom
Du Lil Opsynsmcerrd over samme Sogns Part
haver at uducevne. Men naar Byerne ferst
have erhosdet- hver- .sin Deel fod sig selv, da
bor flig Udviismng siden ffee af Lodselerne
omgangsvils 0Z med.Dit Forevidende., Forncevnte Lpsynsmcend bliver det derhos tilladt
at antage med Din Approbation 2 eller 3 af
Sognets bedste Beboere til Klitfogder, deri
alle Tilfælde skulle ftaae Under OpsyrlsMændene, og væve dem behjelpelr'ge i at besorge
efterkommedc og fuldbyrdede de Anstalter, som
de sinde fornsdent at ssie. Jsvrigt bøt for*
anfsrte UdviLsning foretages hvert.Aar saa
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betids, at Hostmnger^kan ffee tit den Tid af
A a ret, na ar Klitfrvet er modent, fsrend hvil
ken Tid aldeles intet deraf maae hestes; lige
som Klittaget ei heller"maae afhugges, forend det haver naact den Vext,at det bcerer Froe.

6.
Da de saakaldedo Lyng-Leer til Klittagets
Omhugmng sindes at ves ve soerdeles ffadelige,
faa ville Vi hermed have saadan sammes Brug
i Klitten aldeles forbuden under Straf af 2
Rdlr. fvr'-hver Gang, nogen dermed betbcedes;
hvilken Mulct, ester Dpsynsmanrdenes Eragtning og Din paafslgcnde Approbation, ved
Udpantning strax bliver at inddrive. Deri
mod skulle alene Hse-Leer kil Klittagets AfHugning overalt i Klitten bruges, og haver
enhver Lodseier at paasee, at'Leboerne an
skaffe sig og-holde samrne vedlige.
TV
'
Understaaer nogen sig at afhugge mere
Klittag, end til fyam er udviist, eller og paa
andet Sted og til anden Tid, end ham tilsagt og anviist er, at foretage nogen Omhugning, eller at oprykke Klittag med Redder,
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"da der han isterden for den t Danffe Lov 6 Bog
17 Cap. 29 Art. fastsatte Straf, fom Vi
hermed allernaadigst pille t dette Til feel de have
forandret, bode Een til Ti Rigsdaler efter
Forseelsens Beskaffenhed, som Opsynsmcendene have at undersøge og til Dig indberrette,
hvorefter Du haver at fästscrtte Mulcten og
samme ved Vores Amtsforvalter at foranstalte
inddreven hos den Skyldige, som i Mangel af
Betaling bor astjene samme med Kroppen ef
ter Forordningen af 6 December 1743.
6.
Sognenes Beboere fMe vcere pligtige
og tilholdne, saa ofte Opsynsmcrndene lade dem
ped Klitfogderne tilsige, at mode i Klitten,
for at forrette det Arbejde, fom m a a tte behoveö til Klittens Conservation og Forbedring,
saa-som til at opkaste Grofter og Indhegnin
ger omkring de besaaede Steder, hvor saadant
findes mneligt og nyttigt med videre; dog bor
saadant flee paa en- begvem Tid, naar Bon
derne ikke derved forssmme andet deres MarkArbejde. Udebliver nogen efter saadan Sammenkaldelft, bor Arbejdet flee paa hans Bc-
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koskning ved dertil lejede Folk, og bor den
Udeblivende desuden for hver Dag betale uti
MtrlcL 16 Sk., som tilligemed den for Arbei-,
det betalte Lcie ved Udpantning inddrives.
Ligesaa bor og den, som udebliver, naar Freets
Nedlægning i de aarlige udviste Stykker stal
flee, og han derom as Kli tfogden er bleven til
sagt, bode for hver Dag Een Rigsdaler, hvor
om Opsynsmandene til Dig skulle gjsre An
meldelse, paa det Du ligesom i foregaaende
7be Post er meldet, derefter kan foranstalte
hos den Skyldige inddreven saavel Mulcten som
og Betalingen af hvad .den Meblevnes Andeel
i Stykket efter Opsynsmoendenes Foranstalttting haver kostet at bcsaae. .Opsynsmandcne haves ovrigr, som foromReldt, at bestenmre
de Dage, naar Udsæden bor skee, ved hvil
ken de skulle vcere overværende, lade sig fore
vise Klitfroet og vaage over, at det forsvarltgey og paa foranforte Maade vorder nedlagt,
hvortil dem bør gives al behovende Hjelp af
samtlige Sognets øvrige Lodsejere, der til den
Ende tillige bor mode i Klitten.
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9*
Lodseiepne i ethvert Sogn stUlle drage
Omsorg for, at alt det Klitfrse, som af Beboerne indhostes, omhyggeligen bliver asffaarct og bevaret til Udsæd; og hvor det indtrcefser, at et Sogn deraf ikke selv haver det Fornøbne, bære de Omsorg for, at samme kan
faaes fra andre. Sogne, efter hvad derom udk
foregaaende iste Post er meldet.
Besirrdes
hcrudi nogen Mangel, saa at det fornodne
Klitsroe ci haves til ben Dag og Tid, hvilken
lOpsynsmcendene bestemme til Udsceden, da bli
ver enhver Lodsejer, som ei bedre haver vaaget for sit eget og hans Bonders Bel, derfor
at ansee med Mulct fra i til 4 Rdlr. efter
Mangelens ^Beskaffenhed, fom Opsynsman
dene til Dig skulle indberette, paadet Du der
efter kan bestemme Mulcten.
10»
Opsynsmandene, om hvis Nidkjerhed
Vi forvente, at Du forud erhverver fornoden
Kundskab, skulle i Henseenhe til alt det, so nr
angaaer Klittens Forbedring i det hele Sogn/
have fuldkommen.Opsigts ligesom de og, ef-

ter foregaaende Overlag med Dig, have ar
foranstalte alt det, de eragte tjenligt til Klit
tens Conservation, og til al Uorden og Beffadigelse at afværge. Besindes nogen at være
deres Anstalt overhorig, haver Du at besorge
Forseelsen paa bedste Maade rettet estev
Omstændighederne, og i al Fald at gjsre Fo
restilling derom til Vort Rentekammer til Sa
gens nærmere Afgjorelse.
I svrigt kvnne
ostncevnt? Opsynsmcend ester 3 A ar s Forlob,
saafrewt de det forlange, entlediges fra deres
Opsyn med. Klitten, og i deres Sted 2 andre
af Dig udncevnes.
/

11.
Klitfogderne flulle have dagligt Opsyn
med Klitten, hv?ras enhver sit -District bor
anvises. Alle Mülcter, som falde efter de
res Angivelser til Opsynsmandene eller til Dig^
skulle de nyde og beholde ubeflaarne for det
forste, og sindes de aarvaagne og paapaSselige, da haver Du ncermere at vare betcenkt
paa, hvorledes dem med Tiden paa anden Maade kan vcere at tillcegge nogen Forbedring»
Findes de derimod forsømmelige, eller at see
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igjennem Fingere med Forseelser imod foranforte og videre foiende Anstalter, da bor de
med MnlcL ansees lige med den Skyldige selv,
saa og afscettes, og andre i deres Sted anta
ges. Saadan Klitfogderne paalagt Mulct
bdr oerpaa leveres i Amtsuien, for at anven
des til Klittens Fornsdenhed ester Din Foran
staltning. Dg skulde ellers nogen Forseelse
af andre, som cl selv vare Ejeruingsmaendene,
blive angivet, da bøv saadan Ztngiver nyde
det halve af Mulcten, og den anden halve Deel
leveres i Amtstuen til Brug til Klitten, som
ovenanført.
*12»
Sknlde og Klitfogderne befinde noget util
ladeligt udi Klitten at vcere foretaget, hvortil
Gjerningsmanden et var at opdage, da bor ef
ter Dit og Opsynsmandenes Besindende og
Liigning, alle Beboerne paa Z Mills Om
kreds vcere forbundne at betale 9ftulcten, saafremt de ei opgive den rette Skyldige.
13.
SaasnarL Klitten er deelt sogneviis, ha
ver Herredsfogden med 2 Mcrnd at besigte sam-

9o

me, og nsiagtig at beskrive dens Tilstand, samt
deres Forretning derom at tilstille Dig. Det
samme bor og fremdeles ffee i hvert AarS Zuli
M-aaned ubi Dpsynsm«ndenesOvervcexelse, og
derved anfores , hvad Fremgang Besaaeningen og denö VexL haver havt. Og haver Du
bemeldte Forretninger til Bort Rentekammer,
tilligemed Din udsorlige Beretning om disse
Foranstaltningers Fremgang, i ethvert Aar
at indsende, paa der deraf kan erfares enhver
Vedkommendes herudi visende Flid eg Nidkjoerhed, eller imod Formodning tagne Forssmmelft, som Os nærmere allerunderdanigst
ska! foredrages. Til di^se Forretninger ny
der Herredsfogden i syrigt frie Befordring,
men ingen Betaling for Forretningen, efterdi
samme alene bliver ril Efterretning i Bort
Rentekammer og ved den Os derfra allerimderdanigst gjorende Rapport.
14.

De Documentor, som til Sandklittens
Alling med hvad dertil ljenhorer, maatte
rrdstEdes, tillade Vi allernaadigst atnraae paa
ustemplet Papir udgives.
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Skulde ellers nogen af de, fom i for an sorte Forseelser befindes ffyldige, ikke kunne ud
rede de Mulcter, som derfor ere bestemte, da
bør den Skyldige være pligtig at aftjene santme enten med Ärbeide
sin <£)oébonbc, inwb
saadan Afkortning for hver Dag, som Du i
saa Fald haver at fastscrtte, naar Hosbonden
dsrimod vil paatage slg at Udlcrgge 2)öderne,
eUer og hvis denne dermed ikke er tilfreds, da
paa Kroppen ester Forordningen af 6 Decem

ber 1743.
16»

Endelig ville Vi ved Vort Rentekammer
lade føle den Anstalt, at hvad af foranførte
Mukter bliver at levere i Amtstuen, stal mod
tages afAmtsforvalteren efter den Ordre, som
Du ham derom Lid efter anden meddeler, saa
og at han ligeledes deraf udbetaler, hvad Du
anviser til Udgift; dog haver Du ved den til
Bort Rentt" .mmer aarlig indsendende Forret
ning om Klittens Tilstand tillige at lade fol
ge en Optegnelse over de saaledes indkomne og
igjen udbetalte Mulcted
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Hvorefter Du Dig allerunderdanigst ha
verat rette, og denne Vores Befaling nted yder

ste Flid, Omhue og Nidkjcerhed at ivoerksottte dg
overholde;

ligesom Vi og allernaadigst holde

Os forvissede om,

at enhver vedkommende

Lodsejer, udi de af den fordærvelige Sandflugt

beskadigede Stroekninger i de Dig anbetroede

Amter, med den Zver og Redebonhed, som
de skylde deres eget og Landets Vel, saavel

som Vores Tjeneste og Befalinger, ville lade
sig denne vigtige Sags Fremgang vcere ange
Dermed fleer Vor Billie.

legen.

Befalende Dig Gud.

Skrevet paa Vort

Slot Chnsriansbotg udi Vores Kongelige Re

sidents-Stad Kjobenhavn den 19 April 1779*

Under Vores Kongelige Haand og Segl.

Christian Rex.
J. G. Moltke.

Berner. Erichsen.
' 'Wormskiold.

Reskript
Ridder,

til Herr

Frid e ri k Hauch,

EMserentsraad og Amtmand over

Dueholm, Drum

og ‘ Vestervig Amters

A m te t.

D e H e rre d e r,

a f h v ilk e

D is tric te r n e

D e n u v c e re n d e S a n d flu g ts - C o m m is -

S a n d flu g ts -

fa ir e r , o g h v a d T id d e e re a n ta g n e .

b e s ta a e .

B e lo b e t a f S a n d flu g ts - O m k o s tn in g e r n e , s id e n F o r o r d 

Land a 14000 D

H v o rm a n g e b o n 

H v o rm a n g e T o n 

A le n S a n d flu g ts -

d e r L a n d d e ra f e re

d e r L a n d d e r e re

® tr æ fn in g e r n e

dcem pede og be

tilb a g e u d c e m -

fo r h e n h a v e in d e 

p la n te d e .

pede.

til

n in g e n a f 1 9 d e S e p te m b e r 1 7 9 2 u d k o m ,
gangen

af

A a re t

d e r L a n d d e r i e t

U d

h v e r t D is tr ic t e re

18 «6.

dcem pede

1

C a n c e llie ra a d o g B y e fo g e d L u n d , a n ta - j

H o r n s H e rre d , S k a g e n s K js b s tc e d s - o g

get

L a n d s b y e S o g n s D is tr ic t.

til

S a n d flu g ts -C o m m is s c u r 1 8 0 6 .

P r o p rie ta ir R in g ,

\

a n ta g e t iZ o y *

D itto

A m t.

R e s te n a f H o r n s H e rre d .

D itto

A m t.

B o r g lu m o g V e n n e b e rg H e rre d e r.

P r o p r ie ta ir B r u u n ,

D itto

A in t.

J e r s le v o g H v e tb o e H e rre d e r.
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