
Værnhytternes opståen… og bevarelse. 

Tre steder på Værnengene er der gennem århundreder anlagt små, primitive 

jagt- og fiskerhytter. Ved foden af klitten Store Mjøl voksede et ”Lille 

Klondyke” op i form af disse gamle, maleriske jæger- og fiskerhytter. Senere 

er Lille Mjøl og Grønbjerg også blevet ”indtaget”. Hytterne var ulovligt opførte, 

og blev i en fredning i 1977 krævet nedrevet, men betragtes i dag som et 

bevaringsværdigt, levende kulturminde. 

Der ligger i alt 327 små jagthytter på klitterne. Alle hytterne er forskellige, 

bygget af forhåndenværende materialer af de jægere, der gik på jagt her fra 

ca.1930 og frem. De mindste hytter er kun på 8 m2, men som 

samfundsudviklingen formede sig med bl. cykel, knallert, bil og ikke mindst 

traileren, er hytternes størrelse gradvist vokset. 

Mange af materialerne til hyttebyggeriet er fragtet til Værnengene på cykel 

eller knallert for det var slet ikke almindeligt med bil i de første år og det var 

ikke velhavende folk der slog sig ned på Værnengene.  Til gengæld var det 

opfindsomme folk, der nok kunne få noget ud af de materialer, der var blevet 

til overs andre steder fra, eller måske fundet på stranden. Fantasien 

blomstrede. I en artikel skrevet at elever på Aarhus Arkitektskole i 1995 

hedder det  ”på Værnengene er der 327 arkitekter”. Joh, hvad det angår er 

potentialet stort. 

Og hvordan er vi så nået til at hytterne stadig ligger der, på trods af en 

fredningskendelse i 1977 der pålagde ejerne at fjerne dem over en periode 

på 12 år, afhængig af byggeår. Den sidste hytte skulle være fjernet inden 

1995. 

En stor del af årsagen til at hytterne stadig findes på engene er Hytteejernes 

tidligere formand, Kjeld Tørnes. Han var en ildsjæl, der sammen med den 

øvrige bestyrelse var med til at indlede en proces, der gennem vedholdenhed 

og tæft, formåede at være særdeles medvirkende til, at der blev skabt 

grobund for at starte en ny fredningssag.. 

Fredningssagen blev rejst den 24. juni 1998 af Ringkjøing Amt, Egvad 

Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. 

Fredningen omfattede 54 lodsejere samt hytteejerne på Store Mjøl, Lille Mjøl 

og Grønbjerg.  



Kjeld Tørnæs medlem af arbejdsgruppen: 

Som det ses i næste afsnit  formåede Keld Tørnæs at blive medlem af en 

arbejdsgruppe i forbindelse med forberedelsen til sagen. 

I et afsnit i fredningskendelsen står der: 

”I fortsættelse heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for: 

Skov- og Naturstyrelsen, Ringkjøbing Amt, Egvad,Kommune, Danmarks 

Naturfredningsforenings lokalafdeling, Skjern-Egvad Museum og Hytteejerne. 

Gruppen fik til opgave at vurdere mulighederne for at bevare flest mulige af hytterne 

samt vurdere i hvilket omfang, der i øvrigt burde foretages ændringer af fredningen. 

Målet var at indføje bestemmelser for arealanvendelsen, så fredningens indhold bliver 

bragt i overensstemmelse med den faktiske miljøvenlige brug af arealerne, og med 

nutidige ønsker til driften af et internationalt værdifuldt område.  

Arbejdet resulterede i, at Skov- og Naturstyrelsen, Ringkjøbing .Amt og  

Egvadkommune samt Danmarks Naturfredningsforening besluttede at rejse en ny 

fredningssag. ” 

Det bemærkelsesværdige er, at på trods af Keld Tørnæs`s henvendelse til 

lodsejerne om at sørge for at blive repræsenteret i arbejdsgruppen, gav det 

ingen respons. Lodsejerne ønskede åbenbart ikke at deltage i arbejdet for at 

bevare de små jagthytter på Værnet, hvilket både dengang og nu stadig 

undrer Hytteejerforeningen. 

Hytternes fremtid. 

Hytternes fremtid er, som alle bør være bekendte med, afhængig af om vi, 

Lodsejerne og Hytteejerforeningen, lever op til Fredningskendelsens § 9.2 

§ 9.2  

”De 327 eksisterende hytter kan bevares i området under forudsætning af, at 

arealer med hytter ikke udstykkes yderligere, at den nuværende hytteejerforening 

opretholdes, og at der mellem hytteejerforeningen og lodsejerne udarbejdes en 

standardlejekontrakt, hvori åremål og pris, er fastsat. Ståndardlejekontrakten 

godkendes af Fredningsnævnet og kan ikke fraviges.” 

 

§9.2 er klar og tydelig og kan ikke misforstås… men den kan misligholdes. 



I 3. afsnit i forordet i dette skrives: 

”Mange af materialerne til hyttebyggeriet er fragtet til Værnengene på cykel 

eller knallert for det var slet ikke almindeligt med bil i de første år og det var 

ikke velhavende folk der slog sig ned på Værnenge.” 

Vel.. tiderne har ændret sig… heldigvis.. og langt de fleste har jo de senere år 

år oplevet, at velstanden er steget. Også blandt hytteejerne. 

Men historien er altså at det var den fattige jæger/fisker der brødfødte sin 

familie ved jagt og fiskeri. En stor del af Jægerne på Værnet  kom fra  

lokalsamfundet, men det var nok ikke de lokale der byggede de første hytter. 

Det var Jægere fra Esbjerg, Hvidesande, og Kolding og andre byer indenfor 

cykelafstand, der cyklede til Værnet om aftenen og blev der om natten for at 

få morgentrækket med.  

Og.. ”det var ikke velhavende folk der slog sig ned på Værnet”  nej, men er vi 

alle velhavende i dag?  

Nej… Men der er flere velhavende nu end i 1930,..  er de så de eneste som i 

fremtiden skal have mulighed for at nyde fristedet og jagten på Værnet? 

Jeg gætter på at langt de fleste ved hvor stor folkepension og andre sociale 

ydelse er i dag. 

Og ingen kommer jo cyklende til Værnhytten i dag. Så en bil skal der også til. 

Der er hytteejere der med med èn folkepensionsindtægt skal betale jagten 

2000 kr + hyttelejen som i 2017 (sidste år) var 4298 =  6.298 kr…. 

Jagten stiger måske i år, og hvis grundlejen også stiger kan èn måneds 

folkepension ikke slå til længere …. Kan vi byde vores gamle jagtkammerater 

i hytterne det ? 

 

Man kan naturligvis spare 2000 kr. ved at lade være med at gå på jagt… når 

man bor i sin jagthytte. Skal vi så ikke kalde hytterne noget andet end 

”jagthytter”? … og hvad har vi så bevaret ? … alle bør tænke sig om nu. 

 

I skrivende stund kendes den fremtidige leje ikke, men når jeg kan se i 

Krystalkuglen at vi inden for en overskuelig årrække via pristalsreguleringen 

når op på, og måske over, en måneds folkepension om året, er der en klokke 

der ringer hos mig som nuværende formand for  Hytteejerforening. 



Der er måske heri en årsag til at der ikke sælges så mange jagtkort som 

tidligere. Et sted skal pengene jo findes for den enkelte hytteejer. 

Jeg vil nødig se mine gode gamle jagtkammerater forlade Værnet fordi 

folkepensionen ikke mere rækker til at have en hytte, som blev bygget af 

pionerer, der af såvel lyst som nød, sammen med jagtens gudinde, søgte 

lykken på Værnengene. 
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