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1. Baggrund om jagthytterne på Værnengene   
 
Denne rapport handler om situationen for hytteejerne efter fredningen af 327 jagthytter på 
Værnengene, et fredet naturområde beliggende på en halvø i den sydlige ende af Ringkøbing 
Fjord. Rapporten er baseret på interviews med 33 hytteejere på Værnengene, gennemført i 
juli 2006.  
 
I dette afsnit opridses baggrunden for, at Skjern-Egvad Museum ønskede at foretage en 
sådan interview-undersøgelse. 
 

 
1.1. Fredningen af naturen på Værnengene 
I 1977 stadfæstede Overfredningssnævnet Fredningsnævnets kendelse fra 1972 om fredning 
et areal på 2.600 hektar beliggende mellem Tipperne og Nymindegab i Egvad og Holmsland 
kommuner i Ringkøbing Amt og Blåbjerg Kommune i Ribe Amt. Området kaldes Værnengene 
(1 ). Det fredede areal på Værnengene ejes af ialt 54 lodsejere, der er samlet i tre Værn-lag 
(4, 11). Området ligger syd for fuglereservatet Tipperne, som blev fredet i 1928. Tipperne er 
dermed et af de ældste reservater i Danmark. Tipper-reservatets samlede areal er på 2.200 
hektar. Heraf er ca. 700 hektar landarel, resten er det fladvandede område rundt om 
Tipperhalvøen. I 1936 fik Tipperne status som naturvidenskabligt reservat. Staten overtog 
allerede Tipperne i 1700-tallet. Området administreres nu af Skov- og Naturstyrelsen ved 
Oxbøl Statsskovdistrikt (3). En naturvidenskabelig feltstation på Tipperne drives og 
administreres af Danmarks Miljøundersøgelser, afdelingen for Vildtbiologi og Biodiversitet (2). 
Tipper-reservatet og Værnengene danner en halvø ud i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord 
og udgør tilsammen et af landets største, fredede naturområder på ialt ca. 4.800 hektar (2). 
Da arealerne på Værneengene blev fredet var hovedformålene: 
 

• Bevaring af naturmæssige og landskabsæstetiske værdier 
• At sikre befolkningens muligheder for at opleve frie, åbne landskaber 
• At sikre offentligheden adgang til området (1, 2, 9).  

 
Ved Fredningsnævnets kendelse i 1972 blev afgjort, at den eksisterende hyttebebyggelse på 
dengang ca. 400 jagthytter beliggende på tre indlandsklitter kaldet Store Mjøl, Lille Mjøl og 
Grønbjerg skulle fjernes inden 1. januar 1995. Dette blev stadfæstet af 
Overfredningsnævnet i 1977. Som argumentation for at fjerne hytterne anførtes i 
Fredningsnævnets kendelse fra 1972 blandt andet ”at den omfattende bebyggelse på Store 
Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg er af en sådan art, at den i høj grad kompromitterer hele 
området, hvorfor det vil være afgørende, om denne kan fjernes” (1).  

 
1.2. Naturen på Værnengene 
 
1.2.1. Et af Danmarks største fredede naturområder 
Værnengene opstod i 1700-tallet ved, at lokale lodsejere søgte at bekæmpe sandflugten 
med inddæmning, et værn, deraf navnet. Engene blev brugt af lokale bønder til høbjergning, 
kreaturgræsning og jagt. Helt frem til 1884 kunne lokalbefolkningen gå frit på jagt på 
Værnengene og Tipperne (5). Som anført ovenfor udgør Tipperne og Værnengene med 
tilsammen 4.800 hektar et af Danmarks største fredede naturområder. 
 
I Fredningskendelsen fra 1972 beskrives Værnengene blandt andet således: ”Størstedelen af 
engarealerne henligger som permanente græsningsarealer, medens en række lodder syd og 
nord for klitformationerne er taget i anvendelse til agerbrug. Der findes i området en 
righoldig ynglebestand af strandengs- og rørskovsfugle, og forår og efterår raster og 
fouragerer store flokke af vade- og svømmefugle dels i området, dels på det umiddelbart 
nord for liggende reservat Tipperne” (1).  
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Området er i øvrigt domineret af vandarealer (Nymindestrømmen og Ringkøbing Fjord) og 
store rørskovs- og engarealer. Rørskovsarealerne bruges en del til rørskær og engarealerne 
bliver for størstedelen græsset. Omdriftsarelerne bliver mest brugt til græsproduktion (4).  
 
1.2.2. National og international fredning 
Ringkøbing Fjord, som er på omkring 300 km2, er én af Europas vigtigste fuglelokaliteter og 
blev i 1985 fredet for at bevare fjordens samlede naturværdier. 2/3 af fjorden er udpeget 
som Ramsar-område (Ramsar-konventionen er en international konvention til beskyttelse af 
vandfugle og deres levesteder /red.) og EF-fuglebeskyttelsesområde. Fjorden rummer nogle 
af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter. Fjorden har i mange år været forurenet med 
næringsstoffer. Vandet har været uigennemsigtigt og antallet af forskellige dyrearter i 
fjorden er begrænset. Fjordens ringe miljøtilstand har betydet, at antallet af rastende og 
ynglende vandfugle er faldet siden 1970’erne. Skov- og Naturstyrelsen iværksatte derfor i 
1993 en række omfattende undersøgelser, som førte til, at der fra 1995 blev indført en ny 
praksis for brugen af slusen i Hvide Sande. Der lukkes nu mere saltholdigt vand fra 
Vesterhavet ind i fjorden for at genskabe et mere robust økosystem. Det har ifølge Skov- og 
Naturstyrelsen skabt synlige resultater, idet mængden af blågrønalger er aftaget. 
Sandmuslingen har etableret sig i stort omfang. Det er den vigtigste fødekilde for en række 
fiskearter, f.eks. skrubbe. Skjern Å Naturprojekt, som blev gennemført fra 1999-2003 og 
som har bragt Skjern Å’s vestligeste del tilbage til sit oprindelige, slyngede leje, har blandt 
andet til formål at forbedre miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord. I forbindelse med projektet er 
der blevet etableret en række nye søer og vådområder langs åen med det formål at forbedre 
åens selvrensende evne sådan at tilførslen af især kvælstof til Ringkøbing Fjord mindskes (6, 
7, 13). Saltholdigheden har de seneste år været i gennemsnit 9-12 promille. Det har 
bevirket store ændringer for dyre- og planteliv i fjorden og omkring Tipperne, anfører 
Danmarks Miljøundersøgelser (9). 
 
Arealerne øst for Klitvejen (stort set svarende til Nymindestrømmen, Bjålum Klit, 
Værnengene og Tipperne/red.) er udpeget som Ramsarområde og EF 
fuglebeskyttelsesområde og udgør sammen med Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen et 
EU Habitat-område/Natura 2000 område (4). De fuglearter, der skal beskyttes ved 
udpegningen til EF Fuglebeskyttelsesområde er: ynglende klyde, rørhøg, mosehornugle og 
splitterne. Derudover store forekomster af trækgæsterne knopsvane, pibesvane, sangsvane, 
kortnæbbet gås, knortegås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, skeand, hvinand, stor 
skallesluger og blishøne (4). I Regionplan 2001 er hele området udpeget til naturområde. 
Store områder er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16 og 17 om bygge- 
og beskyttelseslinier langs strande, åer og skove, § 8 om klitfredede arealer og § 3 om 
beskyttede naturtyper (søer, moser, heder og strandenge/-sumpe) (4).  
 
Fredningens formål i forhold til naturen er blandt andet (1): 

• At medvirke til at skabe grundlag for at sikre og genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for de arter og naturtyper, det internationale 
naturbeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte samt 

• At sikre at myndighederne ved pleje og naturgenopretning opretholder 
landskabstyperne.  

 
1.2.3. Tilbagegang for fuglearter 
Det fremgår af feltstationen Tipperne/Danmarks Miljøundersøgelsers rapport fra 2005 om 
optælling af ynglefugle på Værnengene (rapportens tabel 3), at bestanden af ynglende 
rørdrum er gået tilbage fra 10 par i 1994 til 1 par i 2005, mens antallet af ynglende 
strandskade, klyde, vibe og Stor kobbersneppe er mere end halveret siden midten af 
1990’erne (12). Af rapporten fremgår det, at de forhold på Tipperne, der har stor betydning 
for antallet af ynglende vand- og vadefugle er fugtigheden af engene, græsning eller høslet 
af engene (herunder græsningstrykket), opvækst af selvsåede træer, eksempelvis pil (der 
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blev fældet i et område af Tipperne i 2005) samt saltindholdet i Ringkøbing Fjord, der – som 
ovenfor anført – har ændret sig fra nærmest brakvand med saltholdighed på 5-8 promille i 
1970’erne og 1980’erne til en saltholdighed nu omkring 13 promille. Også vandstanden i 
Ringkøbing Fjord har ændret sig, idet der indtil 2002 var en fast, høj vandstand, mens der 
siden 2003 har været skiftende vandstande med regelmæssig forekomst af udstrakte, 
lavvandede flader omkring Tipperne (12). Det må antages – da naturtypen på Tipperne og 
Værnengene ligner hinanden - at de samme forhold har betydning for antallet af ynglende 
og rastende fugle på og omkring Værnengene som på Tipperne, dvs. at når antallet af en 
række ynglende arter er mere end halveret på Værnengene skyldes det manglende 
fugtighed, for lavt græsningstryk, opvækst af selvsåede træer samt miljøtilstanden i 
Ringkøbing Fjord  (11). Dansk Ornitologisk Forening Ringkøbing Amt fremhæver dog, at 
landbrugsdriften på de arealer, der er i omdrift har mindst lige så stor betydning, især for 
engfuglene, dvs. om landbrugsarealerne pløjes og gødskes (26).  
 
Som anført i Fredningsnævnets kendelse fra 2002 og i Naturklagenævnets kendelse fra 2004  
(1, 4) er et af formålene med fredningen at sikre offentlighedens adgang til området. Dette 
har Ringkøbing Amt som fredningsmyndighed foreløbig gjort ved, at der er etableret en 
fugleudstilling i Nordladen, et fugletårn i en lille lund i Harkortsværn samt nogle 
informationsskilte. Der er også etableret en sti rundt om Bjålum Klit. Men det stisystem, der 
ifølge fredningskendelsen skulle etableres rundt om de tre indlandsklitter med hytterne og 
med kontakt til Bjålum Klit er endnu ikke etableret, ligesom der heller ikke er gjort noget for 
at formidle det fredede, kulturhistoriske miljø, som hytterne udgør (11). Formanden for 
Foreningen af Hytteejere på Værnet oplyser, at foreningen gerne vil inddrages i formidling af 
kulturmiljøet på Værnet til offentligheden og også gerne bidrage til det, eksempelvis ved at 
stå for guidede ture i området.   
 
I Ringkøbing Amts Naturafdeling oplyser landskabsarkitet Lisbeth Werngreen, der har ført 
amtets tilsyn med hytterne på Værnengene i en årrække, at der ikke har været tid til at 
anlægge den ovenfor anførte sti og hun understreger, at kendelsen ikke betyder, at de 
nævnte opgaver skal løses indenfor en bestemt tidsfrist. Med hensyn til formidling af 
kulturmiljøet er amtets opfattelse, at kulturmiljøet ikke skal formidles som 
en ”turistattraktion”. Hun forestiller sig hverken skilte, der beskriver kulturmiljøet eller 
guidede ture i området. ”Det skal bare leve i sig selv”, siger hun. 
 
1.2.4. Ingen plejeplan udarbejdet 
Ifølge Naturklagenævnets afgørelse af 24. juni 2004 (4) § 7, skal plejemyndigheden 
(Ringkøbing Amt) udarbejde plejeplaner for naturplejen på Værnengene, og der skal 
nedsættes et naturplejeudvalg for Værnengene bestående 1 repræsentant for hver af 
sagsrejserne (sagsrejserne overfor Naturklagenævnet er: Foreningen af Hytteejere på 
Værnet, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening/red.) samt 3 
repræsentant for lodsejerne. Plejeudvalget skal være rådgivende for plejemyndigheden og 
skal have forelagt endelige plejeplaner til udtalelser. Det fremgår af samme paragraf, at 
såfremt de private lodsejere ikke selv ønsker at udføre plejen, kan plejemyndigheden 
foretage den uden udgift for ejeren af arealet. 
 
Ringkøbing Amts Naturforvaltningsafdeling oplyser i juli 2006, at der hverken er udarbejdet 
plejeplan eller nedsat et plejeudvalg for Værnengene (14). Dette skal ses på baggrund af 
dels den ovenfor beskrevne nedgang i antallet af en række ynglende fuglearter, dels at et af 
formålene med fredningen er ”at sikre, at myndighederne ved pleje og naturgenopretning 
opretholder landskabstypen” (1, side 12), og endelig på baggrund af, at Værnengene er på 
listen over Danmarks 25 vigtigste engfuglelokaliteter, oplistet i Skov- Og 
Naturstyrelsens ”Handlingsplan for truede engfugle”, 2005 (27).  
 
Landskabsarkitekt Lisbeth Werngreen, Ringkøbing Amts Naturafdeling oplyser, at amtet ikke 
har haft tid og ressourcer til at udarbejde plejeplan og nedsætte et plejeudvalg, så det må 
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blive Ringkøbing-Skjern Kommune, der overtager ansvaret for området den 1. janaur 2007, 
som må påtage sig den opgave. Om afgræsningen af området oplyser hun, at der er mange 
MVJ-aftaler (miljøvenligt jordbrug /red.) i området og at disse sikrer, at der afgræsses på 
disse arealer. Hun understreger dog, at selvom en kommende plejeplan fastslår, at der skal 
afgræsses mere, så kan ingen tvinge lodsejerne til at sørge for afgræsning. Foreholdt, at der 
står i Naturklagenævnets kendelsen (§ 7) at ”Såfremt ejerne og brugerne ikke driver 
arealerne i overensstemmelse med fredningens formål, har plejemyndigheden ret til at pleje 
arealerne ved græsning, slåning mv.”, siger Lisbeth Werngreen: ”Hvis landmændene ikke 
har dyr til at afgræsse arealerne, er det ikke en opgave, det offentlige kan påtage sig”. 
 
I i henhold til Naturklagenævnets kendelse skal sagsrejserne, som ovenfor anført, have 
sæde i det plejeudvalg, der skal etableres, heriblandt Dansk Ornitologisk Forening og 
Danmarks Naturfredningforening. Intervieweren har derfor spurgt disse to foreninger, hvad 
de mener om, at der ikke er udarbejdet plejeplan og nedsat plejeudvalg. 
  
Bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Ringkøbing Amt Egon Østergaard oplyser, 
at foreningen ikke har rykket amtet for en plejeplan og for at etablere et plejeudvalg, fordi 
foreningen mente, at der ville komme fokus på spørgsmålet i forbindelse med Skov- og 
Naturstyrelsens ”Handlingsplan for truede engfugle” fra 2005 (27), som også omfatter 
Tipperne og Værnengene. Da Værnengene er privateejet og fredningsmyndigheden derfor er 
Ringkøbing Amt, regnede foreningen med, at amtet ville tage skridt til at opfylde disse krav i 
fredningskendelsen, især efter fremkomsten af engfugle-handlingsplanen. Egon Østergaard 
konstaterer, at ”amtet tilsyneladende er handlingslammet, fordi amtet nedlægges om få 
måneder”. Men foreningen er meget ivrig efter at få lavet en plejeplan og et plejeudvalg, 
understreger Egon Østergaard, fordi ”det helt åbenlyst står elendigt til med flere vigtige 
ynglefuglebestande på Værnengene” (26).  
 
I Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Skjern og Egvad Kommuner siger 
formand Per Baand om at der endnu ikke er lavet plejeplan og etableret et plejeudvalg:”Det 
er helt utilfredsstillende. Vi er meget ivrige efter at få et plejeudvalg etableret” (28). 

 
 

De ældste hytter på Store Mjøls nordside 
1.3. Kulturmiljøet på Værnengene 
 
1.3.1. Hytterne skulle fjernes inden 1995 
De ældste jagthytter på Store og Lille Mjøl blev bygget i begyndelsen af 1930’erne af jægere, 
der havde lejet jagt på Værnengene (som af lokalbefolkningen og hytteejerne kaldes 
Værnet), og som derfor ønskede en overnatningshytte på stedet. Det skete med accept fra 
lodsejerne. Hytterne blev i starten bygget af forhåndenværende genbrugsmaterialer som 
fiskekasser, overskudstræ fra cigarkasse-fabrikation, gamle redskabsskure og hønsehuse 
eller gamle jernbanevogne og busser. De første hytte-byggere kom fra Esbjerg. Under 
krigen blev Værnet lukket af tyskerne. I 1950’erne og 1960’erne tog hyttebyggeriet fart og 
hytterne blev lidt større, en del med flere rum. Pladsen til hytterne fik jægerne anvist af den 
daværende kreaturhyrde på Værnet. Placeringen blev oftest valgt ud fra mulighederne for 
udsigt, men også ud fra ønsket om læ og undgåelse af oversvømmelse ved regnskyl. Flere af 
de ældste og mindste hytter ligger der stadig, meget tæt sammen på nordsiden af Store 
Mjøl. I fredningskendelsen fra 1972 blev det anført, at måske omkring 240 af de ca. 400 
jagthytter var opført ulovligt efter Landsbyggelovens ikrafttræden i 1961, nemlig uden at de 
fornødne tilladelser fra byggemyndighederne var indhentet. Forud for Overfredningsnævnets 
kendelse i 1977 var der ca. 400 hytter på Værnet (1). Hytteejerne lejer grunden, hvorpå 
hytterne står, af de lodsejere, der ejer Værnengene (10).  
 
1.3.2. Hytternes udseende og indretning 
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Alle hytter er forskellige og har hver deres størrelse, arkitektur, materialevalg og farve. Der 
er ikke kloakeret i området og hytterne har ikke indlagt el og vand og må heller ikke få det i 
henhold til fredningsbestemmelserne (1, 11). 
 
Det har ikke været en del af opgaven for den aktuelle interview-undersøgelse at beskrive 
hytterne udseende, materialevalg og indretning. Men nogle få oplysninger om hytternes 
indretning skal alligevel gives, fordi de har relevans for hytteejernes svar i interview-
undersøgelsen og for denne rapport. Det skal dog understreges, at følgende beskrivelse ikke 
sker på basis af en systematisk indsamling af objektive oplysninger, men alene ud fra 
hytteejernes spontane oplysninger under interviewet og nogle af ejernes frivillige forevisning 
af hytten i forbindelse med interviewet. Der er altså ikke tale om statistiske oplysninger, 
men om frivillige informationer fra hytteejerne og subjektive observationer (11).  
 
Oprindeligt var hytterne primitivt udstyrede, sådan at de oplystes alene ved hjælp af 
stearinlys og petroleumslamper, beboerne brugte vand fra en dunk eller spand og hytterne 
havde gammeldags ”das”. Oprindeligt hentede hytteejerne vand i Nymindegab, senere kom 
der en vandboring med pumpe. Nu findes der en fælles vandhane i hver af de tre hytte-
grupper. 
 
Hytternes størrelse varierer fra et-rums hytter på 8-10 m2 til hytter med 2-3 rum (de fleste) 
på  25-30 m2. Typisk består en hytte af stue, køkken og kammer med køjesenge samt et 
toilet/badeværelse. Nu om dage har hytteejerne i stigende grad indrettet hytterne med 
moderne bekvemmeligheder indenfor de rammer, fredningsbestemmelserne har lagt, nemlig 
at der ikke må kloakeres eller indlægges el og vand. På baggrund af hytteejernes spontane 
oplysninger om hytternes indretning og interviewerens observationer tyder det på, at de 
fleste af de interviewede har installeret 12 volts batteri, det betyder at hytten er indrettet 
med elektrisk lys, radio og TV. Mange har installeret kemisk toilet med vandpumpe 
(svarende til toiletter i campingvogne og lystbåde). Næsten alle de interviewede har i 
hytterne indrettet moderne køkken med gaskomfur og gaskøleskab. Næsten alle 
interviewede har installeret en opvarmning i form af gasovn eller brændeovn. I køkken og 
badeværelse er der rindende vand fra store vanddunke med pumpe. Mange har fundet på 
kreative løsninger til at tage brusebad ved hjælp af  solopvarmet vand i plastdunke, solide 
plastposer eller lignende. Det skal dog tilføjes, at de interviewede – som består af hyttejere, 
der var tilstede i hytterne i de to første uger af juli 2006 (se nærmere under afsnit 3. Metode) 
- sikkert udgør den gruppe af hytteejere, der bruger hytterne mest. Det er muligt, at de 
hytter, der bruges sjældent eller kun til overnatning i forbindelse med jagt, ikke har 
installeret disse moderne bekvemmeligheder (11). 
  
Foreningen af Hytteejere på Værnet har et sæt ordensregler, der blev udarbejdet efter 
fredningen af arealerne i 1972. Reglerne opstiller retningslinier for hytterne og arealerne 
mellem dem, som hytteejerne forventes at overholde. Det fremgår af samtaler med 
hytteejerne og bestyrelsen, at man ved selvjustits og socialt pres søger at sikre at disse 
regler overholdes (11). 
 
Hytternes udseende i øvrigt skal ikke beskrives nærmere i denne rapport. Der henvises til  
Ringkøbing amts registrering og opmåling af hytterne i 1995 (se nedenfor). 
 

 
Hytter på Grønbjerg. Alle 327 hytter er forskellige. 

 
1.3.3. Hytterne blev fredet i 2002 
Efter Overfredningsnævnets kendelse i 1977 om at jagthytterne skulle fjernes inden 1. 
januar 1995, gik Foreningen af Hyttejere på Værnet i aktion for at forsøge at få omstødt 
afgørelsen (11).  
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I 1993 foretog Skjern-Egvad Museum en interview-undersøgelse blandt hytteejerne 
omfattende 40 hytteejere for at belyse brugen af hytterne og deres historie og for at 
dokumentere, at hytterne udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø (5).  
 
Egvad Kommune fik i 1994 tilkendt to års dispensation til at forlænge fristen for fjernelse af 
hytterne og senere endnu to års dispensation til 1. juli 1998 i forbindelse med arbejdet med 
at rejse en  fredningssag for hytterne. Kommunen skrev i sin ansøgning til Fredningsnævnet 
om dispensation fra bestemmelsen om at hytterne skulle være fjernet 1. januar 1995, 
at ”fredningskendelsen fra 1977 er udtryk for et natursyn, hvor man alene har øje for 
landskaber og arter. Den nye fredningskendelse vil blive baseret på et mere nutidigt 
natursyn, hvor man forsøger at se og tilgodese de natur- og kulturhistoriske interesser og 
værdier i sammenhæng. Endvidere har det vist sig, at mangt og meget har ændret sig i det 
dynamiske kulturlandskab, som man fredede i 1977”. Egvad Kommune skrev endvidere i 
ansøgningen om hytternes kulturhistoriske værdi: ”I et kulturhistorisk perspektiv er 
jagthytterne udtryk for områdets store jagtmæssige betydning og på den måde en vigtig del 
af Værnets historie. Derfor er det ikke nok at vurdere hytterne ud fra et æstetisk natursyn – 
om hytterne er kønne eller ej. Hytterne er i dag ramme om en enestående fritidslivsform, 
som indeholder en række postive og bevaringsværdige elementer, der f.eks. kan være til 
inspiration for bestræbelserne på at udvikle nye – og bla. mere miljøvenlige – ferie- og 
fritidsformer end dem, der f.eks. kommer til udtryk blandt de udstrakte, traditionelle 
sommerhusområder”. Kommunen påpegede i ansøgningen, at ”området fortæller historien 
om den almindelige mand/familie, der ud over at knokle på byens fabrikker også havde lyst 
til og behov for at få støvet lungerne af på jagt eller fiskeri. Området fortæller historien om 
en fritidslivsform, opstået i en tid, hvor man fik mere frihed, lidt flere penge og meget bedre 
transportmuligheder”. Kommunen anførte, at anvendelsen af genbrugsmaterialer i 
bygningen af hytterne tydede på opfindsomhed og kreativitet og at hytterne er mindre 
miljøbelastende end mange sommerhusområder, fordi der ikke er indlagt vand og el, 
ligesom hytterne heller ikke er så belastende for naturen som traditionelle sommerhuse, 
fordi de ligger tæt. Kommunen anførte, at livet i området var præget af ”det uformelle, 
uhøjtidelige, uarrangerede, primitive, afslappede samt ikke mindst fællesskabet” og 
konkluderede: ”Der er tale om et af de meget få bevarede, selvgroede hytte- og 
sommerhusområder af primivtiv karakter og umiddelbart forekommer der ikke at være 
områder af tilsvarende omfang og karakter andre steder i landet” (8).  
 
I 1995 foretog Ringkøbing Amt en registrering af hytterne i forbindelse med fredningssagen. 
Ved denne registrering blev hytterne opmålt og beskrevet samt fotograferet (1).  
 
I 1998 rejste Egvad Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, Ringkjøbing Amt og Danmarks 
Naturfredningsforening så en ny fredningssag for området og hytterne, idet man henviste til 
de store kulturhistoriske værdier i området (4). Resultatet blev, at hytterne blev fredet ved 
kendelse fra Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt af 29. oktober 2002 (1). 
 
I fredningsforslaget, som førte til fredningen af jagthytterne hed det blandt andet: 
”Efter fredningen af Værnengene i 1977 og senest med Miljøministeriets 
Kulturmiljøredegørelse fra 1996 blev et yderligere aspekt inddraget i naturforvaltningen, 
nemlig kulturmiljøet. Værnengene er et kulturlandskab, der er opstået som følge af 
menneskelig indgriben, i begyndelsen i form af sandflugtsbekæmpelse og siden også 
gennem høbjergning, kreaturgræsning og jagt. I kulturhistorisk perspektiv er jagthytterne 
udtryk for områdets jagtmæssige betydning og på den måde en del af Værnengenes 
kulturhistoriske udvikling. Jagthytterne repræsenterer et levende og enestående stykke 
vestjysk kulturhistorie, der er bevis på menneskets lyst til at være i naturen” (1). 
 
1.3.4. Stramme krav til hytterne 
I kendelsen fra Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt af 29. oktober 2002 blev alle de på 
det tidspunkt eksisterende 327 jagthytterne på Værnengene fredet (1). Det drejer sig om 
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216 hytter på Store Mjøl, 28 på Lille Mjøl og 83 på Grønbjerg. Fredningen fastslår, at der 
ikke må bygges flere hytter og at hytternes fremtræden/udseende ikke må ændres og at de 
ikke må udvides i forhold til den registrering, der blev foretaget i 1995 af Ringkøbing Amt. 
Amtet står som tilsynsmyndighed (1).  
 
Ifølge fredningskendelsen skal bebyggelsen fortsat have karakter af ”primitive hyttebyer”. 
Der må således ikke kloakeres og der må ikke opsættes hegn og master, flagstænger, 
antenner, paraboler, solceller eller vindmøller. Der må ikke plantes hække, træer eller buske 
og ikke etableres græsplæner (1).  
 
For den enkelte hytte gælder en række stramme krav. Blandt andet (1): 
 

• At hver hytteejer højst ejer én hytte og at hytten ikke må udlejes og ikke anvendes 
udover hvad Lov om sommerhuse og campering mv. tillader (dvs. ejerne må ikke 
bo der permanent/red.)  

• At hytterne ikke udvides og at der ikke etableres terasser, udhuse eller lignende. 
• At der ikke indlægges vand eller el. 
• At hytterne skal vedligholdes således, at deres ydre og karakter ikke ændres. Ved 

udskiftning af tag- og facadebeklædning skal materialerne være identiske med de 
tidligere eller i hvert fald af samme ydre fremtræden. Ved renovering skal 
Ringkøbing Amt godkende materialevalget. 

 
To fredningsbestemmelser: 
 

• At hytter, der forfalder fjernes af hytteejerforeningen og 
• At hytte, der ødelægges ved brand eller naturkatastrofer ikke må genopføres 

 
Blev - sammen med andre punkter i fredningskendelsen - af hytte-ejerforeningen, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt to af lodsejerne indklaget for 
Naturklagenævnet, som i juni 2004 afsagde kendelse (4). Naturklagenævnet gav Foreningen 
af Hytteejere medhold i foreningens klage og afgjorde: 
 

• At hytter, der forfalder, skal fjernes af hytteejerne  
• At ejeren har ret til at genopføre en hytte, der ødelægges ved brand eller 

naturkatastrofe, men amtet skal godkende projektet, herunder de materialer, der 
anvendes. 

 
Det blev også fastslået – i overensstemmelse med fredningskendelsen - at hytteejere skal 
fjerne eksisterende indretninger, som er i strid med fredningens bestemmelser. Såfremt 
hytteejeren ikke selv bringer forholdene i orden, kan amtet gøre det for ejeres regning (4).  
 
1.3.5. Foreningen af Hytteejere på Værnet 
Foreningen af Hytteejere på Værnet har eksisteret siden 1969. Ifølge fredningskendelsen af 
2002 skal alle hytteejere være medlem af foreningen (1). Formand gennem de seneste 25 
år, dvs. de fleste af de år, hytteejerne har kæmpet for bevarelse af hytterne, har været 
Kjeld Tørnæs (10). Han oplyste på foreningens generalforsamling den 8. juli 2006, at 
foreningen for tiden forhandler med lodsejerne om udformningen af den 
standardlejekontrakt, som fredningen har fastlagt, at der skal udarbejdes af hytte-ejerne og 
lodsejerne (1, 10, 11).   
 
Kjeld Tørnæs anførte i sin beretning på foreningens generalforsamling, at bestyrelsen er 
godt tilfreds med Naturklagenævnets kendelse, og at ”Naturklagenævnets afgørelse 
fremover må betragtes som en bibel af hytteejerne” (11).  
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At der er stor opbakning til foreningen og det, den har opnået for hytteejerne, fremgik 
tydeligt af fremmødet på generalforsamlingen. Der var over 200 deltagere (ud af 327 
hytteejere), hvilket formanden fremhævede var bemærkelsesværdigt eftersom kampen for 
fredningen af hytterne nu er lykkeligt afsluttet . Det store fremmøde giver også et indtryk af, 
hvor vigtig hytterne og hyttelivet er for hytteejerne og hvor stor sammenholdet og 
fællesskabet er (11).  
 
1.3.6. Hytteejernes overholdelse af fredningsbestemmelserne 
Formanden for Foreningen af Hytteejerne på Værnet Kjeld Tørnæs oplyste på foreningens 
generelforsamling den 8. juli 2006, at han fra Ringkøbing Amt havde modtaget kopi af 38 
overtrædelser af fredningsbestemmelserne, som Ringkøbing Amt som tilsynsmyndighed 
havde påtalt overfor de pågældende hytteejere. Det drejede sig om mindre forseelser som 
opsætning af flagstang (1), antenner (14), markiser (2) og tagrender (4) og for meget slået 
græs omkring hytterne (15).   
 
Bestyrelsen for Foreningen af Hytteejere på Værnet støtter helhjertet de skrappe 
fredningskrav til hytternes og områdets udseende, som de ifølge formanden selv har været 
med til at formulere, og bestyrelsen støtter også amtets krav til de hytteejere, der 
overtræder reglerne. Kjeld Tørnæs kommenterede på generalforsamlingen amtets påtaler 
med følgende bemærkning: ”Vi skulle nødigt se, at vore huse udvikler sig til kolonihavehuse 
eller sommerhuse, for så har mit arbejde de sidste 25 år været forgæves”. Bemærkningen 
affødte stor applaus fra forsamlingen, der således ser ud til – også baseret på udtalelser 
under de gennemførte interviews – at støtte fredningens stramme restriktioner for hytterne 
(11), og som anført under punkt 1.3.2. søger de at sikre dette i fællesskab ved selvjustits og 
socialt pres. 
 
Landskabsarkitekt Lisbeth Werngreen, Ringkøbing Amts Naturafdeling, har i en årrække ført 
tilsyn med hytteejernes overholdelse af fredningsbestemmelserne (29). Hun mener, at 
hytteejerne generelt er gode til at overholde fredningsbestemmelserne og anfører, at de 
fleste af de 38 påbud i år drejer sig om mindre overtrædelser (anført ovenfor). Hvad angår 
de i kendelsen anførte ”eksisterende indretninger som er i strid med med 
fredningsbestemmelserne” og som skulle fjernes inden et år efter kendelsen, dvs. i 2005, 
oplyser Lisbethe Werngreen at dette i stor udstrækning er sket, men at nogle af påbuddene 
fra i år netop er sådanne ”eksisterende indretninger” fra før fredningen, eksempelvis  
flagstang og TV-antenner. 

 
 

Mange hytteejere har fundet på kreative løsninger for både at overholde restriktionerne til 
hytterne og få bekvemmeligheder som bad. Dette par har lavet en indretning til sol-

opvarmning af badevand i tre plastdunke. 
 

Hvordan gode synes Danmarks Natufredningsforening, at hytteejerne er til at 
overholde fredningsrestriktionerne? 
Svar af lokalkomitéformand Per Baand: ”Restriktionerne var baggrunden for, at vi 
overhovedet gik med til at frede hytterne. Hovedparten af hytteejerne er gode til at 
overholde dem. Men et år var der 55 overtrædelser. Og for år tilbage havde vi en stor sag, 
som blev bragt gennem alle fredningsinstanser med besigtigelse af 3-4 instanser, fordi en 
hytteejer havde bygget større og anderledes end oprindeligt. Da var vi lige ved at melde fra 
i fredningssagen. Så vi deler hytteejernes bekymring for, at nogle hytteejere vil afprøve 
grænser, og derfor vil vi holde et vågent øje med dem. Men jeg skal understrege, at vi har 
været meget tilfredse med amtets tilsyn med hytterne. Det har været eksemplarisk” (28).   
 
1.3.7. Miljøforhold omkring hytterne 
Som det fremgår af afsnit 1.3.4. om restriktioner for hytterne, må området ikke kloakeres, 
og som det fremgår af afsnit 1.3.2. om hytternes indretning har en del hytteejere udstyret 
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hytterne med kemisk toilet, dvs. der anvendes klorholdige kemikalier i toilettet. Affaldet 
herfra skal nedgraves i området i henhold til fredningsbestemmelserne. Som det også 
fremgår af dette afsnit har mange hytteejere installeret moderne køkken og 
toilet/badeværelse, hvor man har etableret rindende vand i hanerne fra store vanddunke 
med pumper. Da der ikke er kloakeret ledes husholdningsspildevandet urenset ud i naturen. 
Ud fra et vandmiljøsynspunkt kan begge forhold være problematisk i forhold til grundvandet 
og Ringkøbing Fjord. Intervieweren har derfor spurgt tilsynsmyndigheden Ringkøbing Amt 
samt Danmarks Naturfredningsforening om deres syn på dette spørgsmål. Foreningen af 
Hytteejere på Værnet er meget opmærksom på problemet med toiletaffaldet, oplyser 
formanden Kjeld Tørnæs. Bestyrelsen er derfor igang med at undersøge muligheden for at få 
etableret fælles opsamlingstanke til toiletaffald. Disse vil efterfølgende kunne tømmes af en 
slamsuger.  
   
Den tilsynsførende for Ringkøbing Amt, landskabsarkitet Lisbeth Werngreen siger om andre 
løsninger end nedgravning til bortskaffelse af toiletaffald, at det er hytteejernes eget ansvar. 
Det er ikke noget, amtet vil gå ind i. På spørgsmålet om, hvordan amtet forholder sig til, at 
husholdningsspildevandet ledes urenset direkte ud i naturen og dermed kan ende i 
grundvandet og  Ringkøbing Fjord svarer hun: ”Det har jeg ikke indsigt nok i problemet – 
hvis det er et problem – til at kunne udtale mig om”.     
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitèformand Per Baand: 
Jeg ser absolut disse forhold som et miljøproblem. Og det er netop sådan noget, som et 
plejeudvalg kunne tage op, hvis udvalget eksisterede og herefter gør tilsynsmyndigheden 
opmærksom på, at der må findes en løsning indenfor fredningsbestemmelsernes rammer 
(28). 

 
 
2. Formålet med interview-undersøgelsen 
 
2.1. Formål og konklusioner af interview-undersøgelsen i 1993 
Som ovenfor anført gennemførte Skjern-Egvad Museum i 1993 en interview-undersøgelse 
blandt hytteejerne omfattende 40 hytteejere. Undersøgelsen udmøntedes blandt andet i 
artiklen ”Jagthytterne på Værnet” af Laura Tolnow Clausen, Susanne Andersen og Kim 
Clausen i FRAM (årsskriftet for Ringkøbing Amts Museer) i 1993 (5). Forfatterne skrev i 
artiklen om baggrunden for undersøgelsen og artiklen: ”Med artiklen ønsker vi at pege på, 
at fredningsmyndighederne i 1972 ikke så på det kulturhistoriske aspekt i vurderingen af, 
hvorvidt jagthytterne kompromitterede landskabet og derfor burde fjernes eller tværtimod 
burde bevares, fordi de var en del af Værnengenes kulturhistoriske udvikling. Sat lidt på 
spidsen, kan man sige, at fredningsmyndighederne i 1972 interesserede sig for at frede 
udsigter og ikke havde udviklet et natursyn, hvor man forsøger at se de natur- og 
kulturhistoriske interesser i sammenhæng (5). Forfatterne anførte, at 
fredningsmyndighederne i 1972 ikke gjorde sig klart, at ”det var et dynamisk kulturlandskab, 
man fredede”. Og de påpegede, at for at forstå værdien af det kulturhistoriske miljø er det  
nødvendigt at forstå ”hvad det er for nogle kulturelle værdier ved hyttemiljøet, der gør, at 
man ikke bare kan vurdere dette miljø ud fra et æstetisk natursyn gående ud på, om 
hytterne er pæne eller ej”, men at man ser på dem både som bevaringsværdige som et 
stykke spændende, vestjysk jagthistorie og som et eksempel på ”et levende kulturhistorisk 
miljø”.  ”En bevaring af jagthytterne på Værnet må således forholde sig til, hvorvidt den 
livsform, som jagthytterne danner ramme om, skal have lov at fortsætte”.    
 
Og dokumentation af denne livsform var netop formålet med interview-undersøgelsen i 
1993. Forfatterne til artiklen i FRAM skrev: ”I forbindelse med debatten om jagthytternes 
fremtid har Skjern-Egvad Museum set det som en vigtig opgave at få undersøgt og 
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dokumenteret, hvad det er for en livsform, som hytterne danner ramme om på de tre klitter 
på Værnengene” (5).      
 
På baggrund af interview-undersøgelsen var forfatternes vigtigste konklusioner: 
 

• At hytterne miljømæssigt er meget mindre belastende for miljøet end mange af de 
moderne sommerhuse  

• At hytterne har udviklet sig fra rene jagthytter brugt af mandlige jægere til 
familiehytter, der bruges som fritidshus af hele familien 

• At det sociale samvær med familien og andre hytteejere har fået mindst lige så stor 
betydning som jagten 

• At den typiske hytteejer ikke længere bor i lejlighed i større byer, men er 
parcelhussejer  

• At naturen stadig er en væsentlig grund til, at hytteejerne tiltrækkes af Værnet 
• At hytterne bliver brugt året rundt, men højsæson er sommer og efterår 
• At mange hytteejere bruger alle ferier og fridage i hytten 
• At hytteejerne groft kan dels op i tre grupper: 1) Fuldtidshytteejeren, der 

tilbringer ”sit halve liv” i hytten, ofte er det en pensionist, 2) Weekend hytteejeren, 
som tilbringer stort set alle sine weekends i hytten og 3) Den mere moderate 
weekend hytteejer, der tilbringer en forlænget weekend nogle gange om året i hytten. 

• At det uformelle, uforpligtende, uhøjtidelige er kærnen i det sociale fællesskab blandt 
hytteejerne 

• At hytteejerne ikke repræsenterer nogen speciel samfundsgruppe 
• At det sociale miljø på Værnet er meget dansk, idet hytterne ikke må lejes ud 
• At hytteejerne ikke er interesseret i kloakering og indlæggelse af el og vand i 

hytterne 
• At hytteejerne ikke ønsker, at hytterne udvikler sig til almindelige sommerhuse 

 
 

 
 

Skjern-Egvad Museums interview-undersøgelsen i 1993 konkluderede, at hytterne havde 
udviklet sig fra oprindeligt at være rene jagthytter til at være familiefritidshytter.  

 

 
2.2. Formålet med den aktuelle interview-undersøgelse 
Museumsleder Kim Clausen, Skjern-Egvad Museum har i samarbejde med intervieweren 
formuleret formålet med den aktuelle interview-undersøgelse i følgende tre punkter:  
 

1. At følge op på museets interview-undersøgelse for 13 år siden vedr. ejerforhold, brug 
af hytterne etc. for at belyse, om der er sket en ændring/udvikling i ejerforhold og 
brugen af hytterne. 

2. At belyse, hvordan hytte-ejerne efter fredningen ser på områdets udvikling og deres 
egen rolle i den udvikling. 

3. På baggrund af ovenstående at belyse følgende spørgsmål: A. Hvordan kan den 
nuværende hytte-livsform (den immaterielle kultur) bevares i fremtiden? B. Giver 
erfaringerne fra sagen om hytterne og deres fredning basis for at finde nye 
samarbejdsformer mellem hytteejere og naturbeskyttelsesorganisationer? C. Kan 
hyttekulturen give erfaringer og inspiration til udvikling af en ny, dansk fritids-kultur. 

 
Endnu en anledning til at foretage interview-undersøgelsen nu er, at fredningsmyndigheden 
og dermed tilsynet med såvel overholdelse af fredningsbestemmelserne som ansvaret for 
plejen af naturen fra 1. januar 2007 overgår fra Ringkøbing Amt til Ringkøbing-Skjern 
Kommune som følge af kommunalreformen. 
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3. Metode 
 
3.1. 10 procent af hytteejerne på Værnet interviewet  
I de to første uger af juli måned 2006 er 33 hytteejere (i de fleste tilfælde par) blevet 
interviewet ud fra et standardiseret spørgeskema med 20 spørgsmål (se bilag 1). Det svarer 
til 10 procent af de 327 hytteejere. Alle er interviewet ved personligt interview. 
 
Der er interviewet 18 hytteejere på Store Mjøl, 9 hytteejere på Grønbjerg og 6 hytteejere på 
Lille Mjøl. Vægtningen mellem de tre grupper af hytter afspejler, at der er flest hytter på 
Store Mjøl, nemlig 216, mens der er 83 hytter på Grønbjerg og 28 på Lille Mjøl. Hytteejerne 
blev informeret om interview-undersøgelsen af dels mundtligt af intervieweren på 
generalforsamlingen i Foreningen af Hytteejere på Værnet den 8. juli 2006, dels ved at de 
ved interviewets start fik udleveret et brev fra Skjern-Egvad Museums museumsleder Kim 
Clausen om formålet med undersøgelsen (bilag 2). Det fremgår af dette brev, at interview-
undersøgelsen støttes af bestyrelsen i Foreningen af Hytteejere på Værnet. 
 
De interviewede personer er valgt tilfældigt blandt de hytteejere, der var tilstede i hytterne i 
de to uger, interviewene fandt sted. Da de to uger omfattede datoen, hvor Foreningen af 
Hytteejere på Værnet afholdt sin årlige generalforsamling og hyttefest var det ifølge det 
oplyste fra Foreningen af  Hytteejere de uger, hvor der opholdt sig flest hytteejere i hytterne.  
Foreningen gjorde dog opmærksom på, at der i sommermånederne kan være en overvægt 
af hytteejere, der bruger hytten som fritidshus, mens antallet af hytteejere, der går på jagt, 
er størst i jagtsæsonen, dvs. i efterårsmånederne. For at korrigere for et muligt skævt 
billede af brugen af hytterne blev det derfor aftalt mellem formanden for Foreningen af 
Hytteejere på Værnet Kjeld Tørnæs og museumsleder Kim Clausen, at bestyrelsen 
udarbejdede en liste på 8 jægere, der var at træffe i hytterne i de pågældende uger. De 8 
jægere på denne liste er blandt de interviewede. Blandt de interviewede er 2, der ikke er de 
egentlige hytteejere: En datter af en hytteejer og en slægtning til en ældre hytteejer, der 
ikke selv mere var i stand til at bruge hytten. Begge interviewede er kommet i hytten 
regelmæssigt siden barndommen og blev derfor interviewet som hytteejer, dvs. de svarede 
ud fra deres egne synspunkter. En hytteejer sagde nej til at deltage i undersøgelsen. Tre 
hytte-beboere, der blev kontaktet af intervieweren, men som kun havde lånt hytten og ikke 
kom regelmæssigt i den, blev ikke interviewet.    
 
 

3.2. Naturbeskyttelses-interesser belyst ved interviews 
For at belyse fredningen af hytterne ud fra naturbeskyttelses-synspunktet og for at kunne 
besvare nogle af de spørgsmål, der er formålet med undersøgelsen (2. og 3 B, se ovenfor 
under punkt 2.2.) er der derudover foretaget telefon-interviews med følgende: 
 

• Tilsynsmyndigheden Ringkøbing Amt, v/landskabsarkitekt Lisbeth Werngreen, 
Naturafdelingen. 

• Dansk Ornitologisk Forening Ringkøbing Amt, v/ bestyrelsesmedlem Egon 
Østergaard. 

• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Skjern og Egvad Kommuner v/ 
formand Per Baand. 

 
Endelig er der indhentet rapporter fra den biologiske feltstation Tipperne under Danmarks 
Miljøundersøgelser, Afdelingen for Vildtbiologi og Biodiversitet om optælling af fugle på 
Værnengene (2, 12) og foldere, der beskriver Tipperne og landskabet på Værnengene fra 
Skov- og Naturstyrelsen (3, 9). Skriftlige kilder er angivet i kildelisten sidst i rapporten. Tal i 
parentes til slut i en sætning i denne rapport henviser til denne kildeliste.  
 
Tal i parentes inde i en sætning i denne rapport angiver antal respondenter. 
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Når der i denne rapport bruges udtrykket ”hytteejerne” menes der kun de interviewede, dvs. 
udtrykket omfatter ikke alle hytteejere på Værnenegene. Interview-spørgeskemaer er 
udfyldt med interviewerens håndskrift under interviewet og de er nummereret 1-33. På 
interview-spørgeskemaer er interview-personernes navne og hyttenummer angivet. 
Interview-spørgeskemaerne findes arkiveret i Skjern-Egvad Museum. I denne rapport 
henviser tal, der er anført mellem skråstreger // til kilden/interviewpersonen i form af 
interview-nummer, sådan at det er muligt, hvis det ønskes, at kontrollere, at kilderne er 
korrekt citeret. Citaterne angivet i kursiv i denne rapport er fra interviewede hytteejere. 
Kilden til citatet er ligeledes angivet med tal mellem skråstreger.    
 
 

4. Resultater 
 
4.1. Hytternes ejerforhold og alder 
 
4.1.1.  Hytteejernes hjemkommune 
Næsten alle hytteejere kommer fra midt- og sydjyske byer. Flest fra Fredericia, Varde og 
Kolding. Mange kommer fra mindre byer som Bræstrup, Nr. Snede, Give, Klovborg, Bryrup, 
Egtved og Thyregod. Et nyt hytteejer-par kommer fra Århus. En enkelt af de interviewede 
hytteejere kommer fra Sjælland, nemlig Brøndby Strand. Han har ejet hytten i 42 år og var 
her i juli igang med, med amtets godkendelse, at totalrenovere hytten.                                                                                                           
 
4.1.2. Hytteejernes boligform derhjemme 
Langt de fleste hytteejere bor i hus derhjemme, heraf 2 på landejendom. Kun 4 bor i 
lejlighed.  
 
4.1.3. Hytteejernes alder 
De fleste hytteejere er i 60’erne (17), næstflest i 50’erne (6) og tredie flest mellem 70 og 85 
(5). Resten spredte sig fra 19 år til i 40’erne. Yngste interviewede hytteejer er 19 år (havde 
lige arvet hytten fra moderen) og ældste er 85 år.      
 
Hytteejerne blev ikke spurgt om deres erhverv, men ud fra deres alderssammensætning og 
det, de spontant oplyste under interviewet er flertallet af de interviewede 
pensionister/efterlønsmodtagere. De interviewede, der var i arbejde og som spontant 
fortalte om deres erhverv, oplyste, at de har jobs som eksempelvis chauffør, tjener og 
håndværker, men flere hytteejere understregede, at hytteejerne har alle typer af erhverv 
(11). 
 
4.1.4. Hvor længe har ejeren ejet hytten 
På Grønbjerg har de fleste hytteejerne ejet deres hytte mellem 25 og 40 år, kun 2 af de 9 
interviewede har ejet deres hytte i kortere tid, nemlig hhv. 7 og 9 år. 
På Store Mjøl har 2 hytteejere ejet deres hytte i 50 år, 1 i 35 år, 2 i 25 år, resten af de 18 
interviewede, dvs. 13 havde ejet hytten i under 20 år. 
På Lille Mjøl havde de 6 interviewede ejet deres hytter i 42, 30, 25, 13, 5 og 1 år. 
 
4.1.5. Er hytten arvet eller købt 
I alle tre grupper af hytter har flest af de nuværende hytteejere købt deres hytte. Men der er 
2 på både Grønbjerg og Store Mjøl, der har bygget den selv. På Store Mjøl har 3 arvet deres 
hytte og 2 købt den af familien. På Lille Mjøl har 2 arvet deres hytte.  
 
Der er ikke spurgt om pris ved køb af hytterne, men flere hytteejere har spontant oplyst, at 
prislejet, da de købte hytten for 20-30-40 år siden lå på mellem 4.000 og 20.000 kr. De har 
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også oplyst, at prislejet nu efter fredningen ligger på 100.000-200.000 kr. /4, 6, 7, 14, 18, 
19, 24/. 
 
4.1.6. Hytternes alder 
På Grønbjerg er 8 ud af de 9 interview-hytter fra 1960’erne. En er fra 1970’erne. 
På Store Mjøl er 1 hytte fra 1930’erne, 3 fra 1940’erne, 6 fra 1950’erne, 6 fra 1970’erne, 1 
er fra 1980’erne. En hytteejer ved ikke, hvor gammel hytten er. 
På Lille Mjøl er 5 af de 6 interview-hytter fra 1950’erne og 1960’erne. 1 er fra 1980’erne.  
 
Formanden for Foreningen af Hytteejere på Værnet Kjeld Tørnæs oplyser, at i de tilfælde, 
hvor ejeren har oplyst, at hytten er opført i 1970’erne og 1980’er er der i virkeligheden tale 
om genopførelse eller total-renovering, idet der ikke blev opført nye hytter på Værnet efter 
at den oprindelige fredningssag blev rejst i 1970. Oprindeligt var der ca. 400 hytter. Efter 
fredningen i 1970 kunne hytteejere få erstatning, hvis de fjernede deres hytte. Det valgte 73 
at gøre, sådan at der idag er 327 hytter. 
 
4.1.7. Sammenfatning af afsnit 4.1. om hytternes ejerforhold 
Forsigtigt vurderet kunne det se ud som om ejerne på Grønbjerg, som rummer de yngste 
hytter fra 1960’erne, stadig er ”1. generationsejere”, idet de har haft hytterne længst.  
Mens ejerne på Store Mjøl, som rummer de ældste hytter, er ”2. generationsejere”. Kun 2-3 
hytteejere her kan betegnes som ”1. generationsejere”, der har ejet deres hytte mellem 35 
og 50 år. På Lille Mjøl er der halvt af hver gruppe blandt de interviewede: 3 har ejet deres 
hytte mellem 42 og 25 år, 3 under 13 år. 
 
At langt flertallet har købt deres hytte kunne give det indtryk, at de – som når man køber et 
parcelhus – blot har fundet sig en hytte, når der har været én til salg. Men det giver slet 
ikke et retvisende billede af den faktiske ejerskifte-situation, i hvert fald på Store Mjøl. 
Specielt på Store Mjøl og Lille Mjøl er der nemlig i stor udstrækning tale om 
et ”generationsskifte” indenfor familien fremgår det af interviewene. Det vil sige at børn, der 
har været med forældrene (1. generation) i hytten siden de var små, selv køber hytter på 
Værnet, når de bliver voksne. I flere hytter er både 2., 3. og 4. generation med i brugen af 
hytten eller har købt hytte selv /1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 30/.  
 
”Alle mine fire børn har købt hytter her lige omkring. Børnebørnene kommer også herude. 
De går allesammen på jagt, også min datter. Både børn og børnebørn er kommet her siden 
de var helt små” /15/.   
 
I andre tilfælde købes hytter af slægtninge, venner eller jagtkammerater til hytteejere. Flere 
interviewede på Stor Mjøl oplyste, at de oprindeligt blev introduceret til hytterne på Værnet 
af jagtkammerater i Smidstrup Jagtforening (fra Fredericia), som har en hytte på Store Mjøl, 
og herefter selv har ønsket at købe en hytte. Andre oplyste, at de har skaffet 
jagtkammerater ind i hytter, der er sat til salg /14, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 33/. En tidligere 
hytteejer, som intervieweren traf tilfældigt på Værnet, oplyste, at da han satte sin hytte til 
salg for 2 år siden ønskede han kun at sælge til en jæger. En enkelt hytteejer mener 
ligefrem, det bør være et krav, at nye købere er jægere. 
 
”Der burde være en klausul i vedtægterne om, at man skal være jæger for at kunne købe 
hytte her” /10/. 
 
”Folk kommer måske herud med jagtkammerater og så står de i kø for at købe en hytte. Jeg 
har da hjulpet flere kammerater til at købe herude. Det kan også være folk, der går på jagt 
herude, men ingen hytte har. Mange af dem vil også gerne købe” /14/.   
 
”Ejerskiftet er meget selvsupplerende med mund-til-mund-metoden ved salg” /23/. 
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”Der er flere hytter til salg, men alle nye købere er folk, der har kendskab til området” /23/. 
 
Hytteejer-skifter foregår altså i stor udstrækning som ”selvsupplering”, og der er derfor et 
meget tæt netværk af familie- og vennerelationer mellem hytterne, især på Store Mjøl og 
Lille Mjøl. Det er altså ikke blot en frase, når flere hytteejere på Store Mjøl betegner det 
sociale netværk blandt hytteejerne som ”én stor familie”. 
 
De eneste blandt de interviewede hytteejere, der slet ikke har haft nogen familie- eller 
venne-tilknytning til Værnet før de købte hytte, er de nyeste hytteejere blandt de 
interviewede, et ung par, der har ejet deres hytte i 9 måneder. De kom forbi på en 
søndagstur til Bork og Tipperne, forelskede sig i hytterne og købte én, da der blev en 
passende hytte til salg. De er ikke jægere, kender ingen af de omkringboende og kendte 
ikke noget til hytte-kulturen i forvejen /25/.  
 

 
Den yngste af de interviewede hytteejere på 19 år havde lige arvet hytten fra sin mor. 

 

 
4.2. Hytternes brug  
 
4.2.1. Hvem bruger hytten 
Hytterne bruges mere og mere som familiefritidshytter at dømme efter hytteejernes svar. 
Og det er ikke blot ejerparret, der bruger hytten. Den bruges af ejerparret (1. generation) 
sammen med både 2. og 3. generation og i enkelte tilfælde endda 4. generaltion /12/.  
Manden i ejerparret kommer ganske vist ofte alene i jagtsæsonen (det gør halvdelen af de 
interviewede), men ellers er mønsteret, at hytten bruges af ejerparret og deres børn og 
børnebørn. Hele 29 af de interviewede svarede, at de bruger hytten sammen med deres 
børn og børnebørn. Rigtig mange af ejerne, især på Store Mjøl oplyste, at deres børn er 
kommet med i hytten siden de var små og er blevet bidt af hyttelivet, og de fortæller, at 
børnebørnene også er kommet fra de var små, enten med forældrene eller med 
bedsteforældrene, og er lige så begejstrede for hyttelivet som forældrene. Det skal dog 
tilføjes at flere nævner, at sønnerne også er jægere eller lystfiskere, dvs. de kommer ikke 
blot for at bruge hytten til afslapning /16, 18, 21, 26, 27, 33/. Kun to enlige mænd, en helt 
ung kvinde, der lige har arvet hytten og et ungt par bruger ikke hytten sammen med næste 
generation. 
 
4.2.2. Hvor ofte bruges hytten 
Hytterne bruges – ikke overraskende – mest om sommeren og i jagtsæsonen. Men 7 oplyser, 
at de bruger hytten jævt fordelt året rundt. 3 oplyser, at de bor næsten fast i hytten i hele 
sommerhalvåret. 
Hytterne bruges rigtig meget i sommerperioden og jagtsæsonen. Flest bruger hytten i 
gennemsnit én gang om måneden, næstflest bruger hytten flere gange om måneden. To 
interviewede oplyser, at de bruger hytten sjældnere, nemlig 3-4 gange om året.     
 
4.2.3. Hvad bruges hytten til 
Hytterne bruges fortsat i høj grad som basis for jagt på Værnet. 20 af de interviewede 
svarer, at de bruger hytten til jagt. Men flere fremhæver, at de ikke mere går så meget på 
jagt i området som før i tiden, fordi jagten er blevet dårligere de seneste år /3, 14, 18, 20, 
29, 33/. Flere mener, at det skyldes at gæs og ænder har fortrukket til nye vådområder i 
nærheden, nemlig til de nyetablerede (1999-2003) søer og enge omkring Skjern Å’s vestlige 
del og måske også til den genoprettede Vest Stadil Fjord /8/. En enkelt anfører, at han 
mener, der er færre ”brunnakker” (pibeænder) i Ringkøbing Fjord pga. fjordens dårlige 
miljøtilstand. En jæger fortæller, at han sidste efterår var på jagt 30 gange, men kun fik en 
enkelt gås og en enkelt and /8/. Flere nævner, at de har lejet jagt i nærheden af 
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privatboligen og at det er dér, de nu går på jagt. En enkelt oplyser, at han mener det er 
blevet for dyrt at gå på jagt nogle enkelte dage, fordi man nu kun kan leje måneds- og 
årskort ikke dagkort, som for 10 år siden /33/. To oplyser, at de har gået på jagt i området i 
mange år, men nu har opgivet pga. alder (begge er omkring 80 år) /22, 26/.  
 
Næsten lige så mange (18) bruger hytten som basis for fiskeri (mange går både på jagt og 
fiskeri), de fleste i form af garnfiskeri efter skrubber i Ringkøbing Fjord/Nymindestrømmen, 
men enkelte tager også på havfiskeri i Hvide Sande eller lystfiskeri ved Skjern Å. Mange har 
båd liggende på Værnet og der findes et bådelaug, hvor bådejerne hjælper hinanden med 
både og garn. Men også fiskeriet efter skrubber er blevet dårligere, påpeger hytteejerne. De 
fortæller, at de nu kan opleve at sætte tre garn og kun få én skrubbe. For 10 år siden kunne 
de få 170 skubber i det samme antal garn /8/. Hytteejerne mener, at tilbagegangen i 
bestanden af skrubber skyldes den ændrede saltholdighed i Ringkøbing Fjord  /26/ (se  
afsnit 1.2.2. og 1.2.3.) 
 
Hele 25 af hytteejerne angiver sig selv som ”aktive naturbrugere” (i spørgeskemaet 
defineret som vandreture, se på fugle og blomster etc.). Det er altså flere end der oplyser, 
at de bruger hytten som udgangspunkt for jagt og fiskeri (hhv. 20 og 18). Hytteejerne går 
typisk ture i området. Rigtig mange går ture med hunden. (Intervieweren kunne observere, 
at så mange af hytteejerne er hundeejere, at man – som intervieweren udtrykte det overfor 
hytteejerne - kunne fristen til at tro, at det står i vedtægterne for hytteejerforeningen, at en 
hytteejer skal have en laborador eller en tysk ruhåret). At gå tur med hunden er således en 
meget yndet beskæftigelse på Værnet. Mange cykler også ture (der står cykler ved næsten 
hver hytte/red.), og mange kører bilture i omegnen til naturlokaliteter som Vesterhavet og 
naturområderne ved Oksbøl og Fiilsø. Mange bruger deres både til sejltur på fjorden. En del 
oplyser, at de ser på fugle. Et enkelte par sejler i kano. Kun 2 af de interviewede angiver sig 
selv som passive naturbrugere, dvs. at de blot ser på nature, men det skyldes alene alder. 
Begge er omkring 80 år.  
 
Men det sociale liv med familien og de andre hytteejere er en mindst lige så vigtig del af 
hyttelivet som jagt og fiskeri, fremgår det af svarene. Et stort flertal af hytteejerne svarer, 
at de bruger hytten til samvær med familien, nemlig 21. Som nævnt under afsnit 4.2.1. 
bruges hytterne i udstrakt grad af flere generationer, oftest 3 generationer, eller 2. 
generation har købt hytte selv i nærheden af forældrenes hytte, sådan at man har 
familiesamvær med børn og børnebørn nabohytter. Det samme antal – 21 - svarer, at de 
bruger hytten som basis for socialt samvær med andre hytteejere.  
 
4.2.4. Sammenfatning af afsnit 4.2. om hytternes brug 
En hytteejere, som har ejet sin hytte i 40 år oplyste, at i 1960’erne var alle hytteejere 
jægere, men at de fleste af den gruppe er døde nu /1/. En ung hytteejer oplyste, at da hun 
var barn, stod folk ved alle hytterne og ordnede fiskegarn /30/.  
Hytterne på Værnet bruges fortsat i høj grad som basis for jagt og fiskeri som oprindeligt, 
men udviklingen til familie-fritidshytter, som var igang allerede i 1993, som beskrevet af 
Skjern-Egvad Museum efter interview-undersøgelsen dengang (5) er forstærket i de forløbne 
13 år. Der er nu i høj grad tale om en ”generationsfællesskabs-livsstil”, hvor hele 29 af de 
33 interviewede svarer, at de bruger hytten til samvær med børn og børnebørn, enten i 
hytteejerne egen hytte eller fordi børnene selv har købt hytte på Værnet. Mange hytteejere 
fortæller, at de haft deres børn med på Værnet siden disse var helt små. Børnene har så at 
sige fået hyttelivet ind med modermælken, og det samme får børnebørnene nu. Og begge 
nye generationer elsker hyttelivet. Mange hytteejer oplyser, at jagten og fiskeriet er blevet 
meget dårligere de senere år med ringe udbytte. Flere jægere går ikke mere på jagt på 
Værnet, men har lejet jagt i nærheden af hjemmet. Men det er karakteristisk, at selvom 
jagten og fiskeriet er blevet dårligere eller selvom nogle jægere har opgivet jagten af andre 
grunde, så kommer de fortsat meget i deres hytte på Værnet.   
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Et af de væsentligste karakteristika ved hytte-livsstilen er at det er 
en ”generationsfællesskabs-livsstil”. 

 
 
”Min søn er jæger og kommer her meget. Børnebørnene på 13 og 15år  er allerede med på 
jagt. Alle vore 5 børnebørn kommer her og kan lide at være her” /5/. 
 
”Vores børn har altid været med herude. De holder ferie sammen med os herude, men 
kommer her også selv uden os. Også selv om de har sommerhus” /7/. 
 
”Vi har 3. generation med herude. De lærer livsstilen at kende. De får den ind med 
modermælken” /23/. 
 
”Jeg har 3 sønner, der kommer heroppe. De har altid været med på jagt og fiskeri. De vil 
gerne overtage huset. Børnebørne kommer her også, så 3. generation er allererede 
introduceret til hyttelivet” /27/. 
 
Hytterne bruges rigtig meget, især i sommerperioden og jagtsæsonen, dvs. fra forår til sent 
på efteråret. Flertallet bruger hytten én eller flere gange om måneden i den periode. Tre bor 
fast i hytten hele sommerhalvåret. Da hovedparten af denne brugsperiode er udenfor 
jagtsæsonen peger dette brugsmønster altså også på, at brugen udvikler sig mere og mere 
til familie-fritidshytte.   
 
Når man interviewer beboerne i de tre hytte-grupper: Store Mjøl, Lille Mjøl (de ældste hytter) 
og Grønbjerg (de yngste hytter), får man det indtryk, at den stærkeste jæger- og 
fiskerkultur findes på Store Mjøl, især hos de hytteejere, der bor i de ældste hytter på 
nordsiden langs vejen, selv kalder de denne vej for ”Strandvejen”, fordi den vender ud til 
loen, hvor bådene ligger. Måske skyldes det, at mange hytteejere på Store Mjøl 
er ”rekrutteret” fra Smidstrup Jagtforening (ved Fredericia), som har hytte netop her på 
Store Mjøl, og at de som tidligere anført (punkt 4.1.7.) i stor udstrækning har 
været ”selvsupplerende” med nye hytteejere, når hytter var til salg, idet de fundet nye 
hytteejere blandt jagtkammerater. På Store Mjøl er jagten det centrale samtale emne og en 
meget vigtig del af identiteten og det sociale miljø. 
 
 
”Fællesskabet omkring jagt og fisker og omkring hytterne er vigtig. Der er altid noget at 
snakke om” (hytteejer på Store Mjøl) /14/ 
 
”Hvis man er jæger og fisker, så hører man til i naturen” (hytteejer på Store Mjøl) /18/ 
 
”Her er vi jægere og naturmennesker” (hytteejer på Store Mjøl) /20/ 
 
”Vi har et fællesskab omkring jagten, hundene og naturen” (hytteejer på Store Mjøl) /23/  
 
Med hensyn til brugen af naturen, så er den aktive naturbrug – udover jagt og fiskeri – 
blevet mere og mere fremtrædende i hytte-livet. Det peger også på, at hyttelivet har 
udviklet sig mere i retning af familie-fritidsliv end jagthytte-liv.  
 
At næsten ¾ bruger hytten til socialt samvær med andre hytte-ejere siger også en del om 
det sociale fællesskab blandt hyttejerne, og det er – udover ”generationsfællesskabs-
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livsstilen” - det andet karakteristicum ved hyttelivsstilen. Mange fremhæver det sociale 
fællesskab som det, der markant adskiller hyttelivet fra hverdagen i parcelhuset eller et 
traditionelt sommerhusliv (se afsnit 4.3.1.). ”Vi kommer hinanden meget ved herude” er et 
udtryk, der går igen i interviewene. Livet leves udendørs. Og hytterne ligger tæt. Det skaber 
et basis for et socialt liv, hvor man falder i snak hvis man går forbi eller mødes ved 
vandhanen. Hytteejerne fremhæver, at det sociale liv er præget af det uformelle, 
uhøjtidelige og uarrangerede. Man dumper uinviteret ned på terassen hos hinanden og får 
en øl. Man går på jagt og fisker sammen. Man spiser spontant sammen. Og man hjælper 
hinanden.  
 
”Man har en meget stor åbenhed her. Man åbner døren, når man er her, og så vader folk 
bare ind. Vi spiser sammen. Vi låner af hinanden. Man lever meget udendørs her, også om 
efteråret, og er derfor tæt på hinanden. Derfor er der tæt social kontakt” /32/.    
 
”Hytterne ligger tæt på hinanden. Man lever tæt på hinanden” /28/. 
 
”Her kommer vi hinanden ved. Man mangler aldrig en hjælpende hånd” /22/. 
 
”Man snakker meget sammen. I timevis. Her spiller tiden ikke så stor en rolle” /13/. 
 
”Det er utroligt, så sociale folk bliver, når de er her. Der skal meget lidt til, før folk søger 
sammen. Der er mange traditioner” /6/. 
 
Samtalerne med hytteejerne og deres beskrivelse af det sociale liv mellem hytteejerne giver 
det indtryk, at det sociale fællesskab mellem hytteejerne er stærkest på Store Mjøl. Og at 
flere hytteejere er med i det socialt fællesskab, mens det på Lille Mjøl og Grønbjerg mere er 
et netværk med de nærmestboende. Der synes ikke at være et socialt netværk på tværs af 
de tre hytte-grupper Store Mjøl, Lille Mjøl og Grønbjerg. Hver gruppe holder sig for sig selv. 
Det er således karakteristisk, at i de tilfælde, hvor børn (2. generation) har købt hytter på 
Værnet, så har de købt på Grønbjerg, hvis forældrene har hytte på Grønbjerg /19/ og på 
Store Mjøl, hvis forældrene har hytte på Store Mjøl /12, 16/. Specielt på Store Mjøl 
fremhæves det sociale fællesskab med naboer med mange plus-ord og stor begejstring. Her 
har hytteejerne en fælleshytte, som de i fællesskab sætter i stand og hvor der holdes 
fællesarrangementer, eksempelvis til påske og pinse. Noget tilsvarende findes ikke på Lille 
Mjøl og Grønbjerg. Og hytteejerne herfra bliver ikke inviteret med til Store Mjøls 
fællesarrangementer. En hytteejer på Lille Mjøl kendte – forespurgt af intervieweren - slet 
ikke til fælleshuset på Store Mjøl, selvom de to hytte-grupper ligger få hundrede meter fra 
hinanden. Man får virkelig indtryk af et ”stammefællesskab” på Store Mjøl. Her leves hytte-
livet meget som ét stort fællesskab. Et fællesskab, som mange hytteejere oplever som én af 
de vigtigste kvaliteter ved hyttelivet.  
 
”Vi er en meget sammenspist gruppe. Vi bor tæt sammen. Alle kender hinanden” (hytteejer 
på ”Strandvejen” på Store Mjøl) /11/. 
 
”Vi er én stor familie. Her skal man ikke inviteres” (hytteejer på Store Mjøl) /14/. 
 
”En af vore venner har hytte på Grønbjerg. Han siger, at han hellere vil herop, fordi vi har et 
tættere socialt liv her” (hytteejer på Store Mjøl) /20/. 
 
”Vi er mest på vink og hilsen med de andre hytteejere. Man behøver jo ikke sidde lårene af 
hinanden” (hytteejer på Grønbjerg) /19/.  
 
”Vi kan godt lide ensomheden herude. At vi ofte er alene herude” (hytteejer på Grønbjerg) 
/2/.  
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”Vi har nok i os selv. Vi kender ingen på Grønbjerg” (hytteejer på Lille Mjøl) /33/.  
 
På Grønbjerg og Lille Mjøl synes det sociale fællesskab mere at være et nabo-fællesskab, 
hvor man hjælper hinanden og deles om tingene end et fællesskab, hvor man tilbringer 
megen tid sammen. 
 
”Det er let at blive accepteret, hvad enten man ønsker at være social eller man ikke gør. 
Men det er vigtigt at kunne snakke med alle. Og at være hjælpsom. Vi tager altid bud med 
fra naboen, når vi køber ind” (hytteejer på Grønbjerg) /2/.  
 
”Vi har et fællesskab, hvor vi deler fangsterne af ål og andre fisk” (hytteejer på Lille Mjøl) 
/31/ 
 
”Vi låser ikke dørene. Vi kigger efter hinandens huse. Når man går rundt i området, så 
holder man øje med de andre huse” (hytteejer på Lille Mjøl) /29/. 
 
Selvom jagt og fiskeri altså stadig er en meget vigtig del af hyttelivet, i hvert fald af 
hytteejernes identitet og deres sociale fællesskab, så kan det konkluderes, 
at ”generationsfællesskabs-livsstilen”, det sociale samvær med naboer og aktiv naturbrug 
(udover jagt og fiskeri) er blevet det centrale i brugen af hytterne.       
 
 
 

 
 

Rigtig mange af hytteejerne er hundeejere. Så mange,at man kunne fristen til at tro, at det 
står i vedtægterne for hytteejerforeningen, at en hytteejer skal have en laborador eller en 
tysk ruhåret. 

 
 
4.3. Ejernes oplevelse af hyttelivet 
Skjern-Egvad Museum har med denne interview-undersøgelse især ønsket at indkredse, 
hvad det er, der er så specielt og attraktivt ved hyttelivet, at hytteejerne kommer der så 
meget, som de gør og er så knyttet til livet i hytterne, som de er. Den tætte tilknytning til 
hyttelivet afspejler sig også i, at der fra 327 hytter var mødt 200 personer frem til 
generalforsamlingen i Foreningen af Hytteejere på Værnet i juli 2006. Og det endskønt 
fredningssagen nu er afsluttet og hytteejerne dermed ved, at de kan beholde hytterne.   
 
Nu da hytterne på Værnet er fredet og der i fredningen er fastlagt stramme krav til 
hytternes udseende, er det materielle kulturmiljø, som hytterne repræsenterer, sikret ved 
fredning. Men hyttelivet repræsenterer også et immaterielt kulturmiljø, som det er vigtigt for 
såvel hytteejerne som samfundet at være bevist om og at bevare. Derfor er hytteejerne i 
denne interview-undersøgelse blevet stillet en række spørgsmål om forskellen mellem 
hyttelivet og det at være hjemme, i et sommerhus eller et kolonihavehus, om hvad de får ud 
af at være i hytten og hvad naturen på Værnet betyder for dem for at indkredse, beskrive og 
dokumentere den immaterielle kultur på Værnet.      
 
Hytteejernes svar i dette afsnit er udtrykt med deres egne ord og altså ikke fremkommet 
ved afkrydsning af svarmuligheder. De har naturligvis hver kunnet give flere svar og 
forklaringer på nedenstående spørgsmål. Enigheden om forklaringer og ordvalg er dog 
meget markant. 
 
4.3.1. Hvorfor er det bedre at holde fri i hytten end hjemme, i et traditionelt 
sommerhus eller i et kolonihavehus?  
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Som det fremgår af afsnit 4.1.1. bor langt flertallet af de interviewede i parcelhus og 2 på en 
landejendom. Kun 4 bor i lejlighed. Og som det også fremgår bor mange i mindre byer. 
Hytteejerne har altså næsten allesammen have, og de har natur meget tæt på hjemmet. 
Alligevel tilbringer de, som det fremgår af afsnit 4.2.2. rigtig megen fritid i hytten: De 
kommer én eller flere gange om måneden det meste af året. Når de skal forklare, hvorfor de 
så ofte foretrækker at tilbringe fritiden i en lille, enkelt udstyret hytte fremfor i hjemmet 
med alle de moderne bekvemmeligheder, bruger hytteejerne forbløffende ofte de samme 
ord og forklaringer. De forklaringer, flest er enige om er i nævnte prioritet: 1) Frihed for 
pligter, 2) Stilheden, roen og freden, 3) Naturen og fuglelivet, 4) Det primitive liv, 5) Det 
afstressende liv. Nogle (men færre) er tillige enige om, at følgende faktorer også er vigtige: 
6) Fællesskabet, 7) At man træder ind i en anden tidsregning og tempo, når man kommer i 
hytten, 8) At familien er sammen på en anden måde i hytten, 9) Det vide udsyn, 10) Den 
friske luft. 
 
Hytteejerne er ikke et øjeblik i tvivl om, at de langt foretrækker hytterne frem for et 
traditionelt sommerhus. Et par af hytteejerne oplyser endda, at de har sommerhus i 
nærheden (Bork), men bruger hytten mere end sommerhuset. Forklaringerne på, at 
hytteejerne foretrækker hytten frem for et sommerhus er de også meget enige om. De er i 
nævnte prioritet: 1)  Det primitive liv i hytterne, 2) Man er langt tættere på naturen i 
hytterne og man er ude det meste af tiden, 3) Der er mindre rengøring og intet havearbejde 
i hytterne, 4) I sommerhusområder er naboerne oftest skiftende lejere, og disse er ofte 
tyske turister. I hytterne møder man de samme danske naboer hver gang, 5) I hytterne er 
der ingen sociale skel og intet prestigejag mht. hytternes udseende og udstyr, 6) 
Sommerhusområder ligner alt for meget parcelhuskvarterer, 7) Det er billigere at have en 
hytte end et sommerhus, 8) Der er mere støj og uro i et sommerhusområde, bla. af trafik og 
legende børn. Hytteejerne fremhæver, at alle hytteejere kører meget langsomt (25 km eller 
mindre) på fællesvejene og passer meget på ikke at støje, 9) Sommerhuse ligner i størrelse 
og udstyre huset derhjemme for meget, 10) Der er mere socialt fællesskab mellem 
hytteejerne end mellem sommerhusejere.      
 
Når hyttejerne bliver bedt om at forklare, hvad forskellen er på hyttelivet og på det sociale 
fællesskab og livet i en kolonihaveforening (bortset fra haven), så er et stort flertal enig om, 
at det sociale fællesskab nok meget ligner hinanden. Alligevel er hytteejerne ikke i tvivl om, 
at de foretrækker hyttelivet. De giver følgende forklaringer i nævnte prioritet og første 
prioritet er der stor enighed om: 1) Fællesskabet om jagten og fiskeriet, 2) Nærheden til og 
den tætte kontakt med naturen, 3) At hytterne er mere primitive end kolonihavehuse, der 
har indlagt el og vand og som ligger i små, friserede parceller, 4) Kolonihaveforeninger 
ligger for tæt på byer med dens trafik og støj, 5) Udsigten over de åbne vidder, 6) 
Muligheden for – især uden for sommer- og jagtsæson – at være alene i området.       
 
4.3.2. Hvad får hytteejerne ud af at være i hytterne 
Hytteejerne er også meget enige, når de skal beskrive, hvad de får ud af at være i hytterne, 
og de vælger igen de samme ord. Forklaringerne, angivet i prioriteret rækkefølge, er: 1) 
Afslapning og afstressning, 2) Opladning til en stresset hverdag, 3) Naturoplevelser, 4) 
Frihed for pligter, 5) Fred og ro og stilhed, 6) Fællesskab og det sociale liv, 7) Frihed, 8) 
Jagtoplevelser, 9) At ”gå ind i en anden tidsregning”, 10) Tid til at tænke over tingene og 
filosofere, 11) Ensomhed, 12) Et bedre helbred.    
 
4.3.3. Sammenfatning af afsnit 4.3. om  hytteejernes oplevelse af hyttelivet 
De væsentligste grunde til, at hytteejerne foretrækker at holde fri i hytten frem for i 
hjemmet, et sommerhus eller et kolonihavehus er friheden for pligter (både arbejdet, 
rengøring og havearbejde), stilheden og roen, nærheden til naturen og fuglelivet, det 
primitive liv i hytterne og fællesskabet med de andre hytteejere, herunder fællesskabet om 
jagt og fiskeri og at disse naboer altid er de samme, fordi hytterne ikke må lejes ud.   
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”Her er en total frihed for forpligtelser. Det er enkelt og ukompliceret at være her” /3/. 
 
”Her laver vi ingenting” /29/. 
 
 ”Man kan sidde og lave ingenting. Det kan jeg godt lide. Her er ingen pligter. Man er bare” 
/33/. 
 
”Det er et fristed her. De enkle, dagligdags ting som at hente vand og gå i bad er en glæde. 
Ting tager tid. Men de får lov til at tage den tid, de tager” /6/.  
 
”En del af charmen er det primitive liv. Det er hyggeligt med de praktiske sysler. Vi ønsker 
bestemt ikke fælleshus med bad og toilet. Man giver de kreative løsninger (på manglende 
vand og sanitet /red.) videre til de andre og udveksler erfaringer. Man hjælper hinanden” 
/19/. 

 
”Det primitive liv har en særlig charme. Det er lidt et spejderliv. Det giver en indre ro. Man 
har masser af tid og kan bruge to timer på at hente vand, fordi man falder i snak” /21/.  
 
”Det her er som ”det lille hus på prærien: Man skal klare sig med et enkelt liv. Det er 
hyggeligt med stearinlys og petroleumslamper” /31/.  
 
”Her er ingen forskel på folk. Her har vi ingen titler. Her er alt fra arbejdsmænd til overlæger, 
men her er vi alle i samme båd” /31/. 
 
”Her deler man en fælles interesse på tværs af sociale skel og alder. Ikke-jægere deler jo 
naturinteressen. Vi yngre lytter til de gamle og lærer af dem. Og de gamle tager børnene 
med i aktiviteterne” /32/. 
 
”Jeg er naturmenneske, derfor foretrækker jeg det her frem for et sommerhus” /24/. 
 
”Værdierne ved at være her er ikke-materielle. Det er ikke hyttens udseende eller det, man 
serverer, der betyder noget. Det er måden, vi er sammen på, uanset social position” /32/.  
 
Der er stor enighed om, at de vigtigste gevinster og attraktioner ved hyttelivet er afslapning 
og afstressning og opladning til hverdagen, frihed fra pligter og naturoplevelser, herunder 
roen og stilheden samt glæden ved fællesskabet. 
 
”Når man kommer over broen (ved Bork/red.), så lægger man hverdagslivet bag sig /6/. 
 
”Man går ind i et andet gear her /7/. 
 
”Hjernen får fred” /10/. 
 
”Vi spiser når vi er sultne og står op, når vi ikke gider sove mere” /13/. 
 
”Det er livsbekræftende at følge naturens gang året rundt” /27/. 
 
”Man følger jagtens døgnrytme her. Man kobler af fra den normale livsrytme og lever i ét 
med naturen og vejret” /32/. 
 
”Man bliver en del af naturen. Det får én til at geare ned” /3/. 
 
”Når vi kører herfra tænker vi: Hvornår kan vi komme herud igen” /7/. 
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4.4.  Hytteejernes forhold til naturen 
 
4.4.1. Hvordan bruger hytteejerne naturen 
Spørgsmålet er allerede belyst i afsnit 4.2.3., men her var der tale om afkrydsning blandt 
forskellige svarmuligheder. I dette afsnit er hytteejerne blevet bedt om med egne ord at 
forklare, hvordan de bruger naturen på Værnet og i omegnen. Skjern-Egvad Museum har 
med dette spørgsmål ønsket at få belyst, om hyttejerne er mest ”natur-udnyttere” (dvs. folk, 
der gerne vil have et ”bytte” med hjem i form af vildt, fisk eller bær og svampe) eller 
mest ”natur-nydere” (dvs. folk der blot ser på naturen). 
   
Også på dette felt har hytteejerne fælles prioriteter og livsstil. Den måde, de bruger naturen 
på er i nævnte prioritet: 1) Gåture, 2) Jagt, 3) Fiskeri, 4) Fugle- og plantekiggeri, 5) 
Cykelture, 6) Køreture i bil til naturlokaliteter i omegnen, 7) Bær- og svampeplukning, 8) 
Iagttager naturen, dyrene og vejret, 9) Sejlads på fjorden, 10) Nyder stilheden. 

 
4.4.2. Hvad betyder naturen for hytteejerne 
Skjern-Egvad Museum har ønsket at stille ovenstående spørgsmål til hytteejerne for at 
belyse deres natursyn. Jægere og fiskere har ofte et nyttepræget natursyn (”naturen er til 
for menneskets skyld, vi har ret til at høste af overskuddet og bestemme over naturen”). Da 
hytteejerne fik stillet spørgsmålet: ”Hvad betyder naturen på Værnet for dig?” svarede de 
næsten alle spontant ”Meget”. Hytteejerne blev herefter bedt om at forklare med egne ord, 
hvorfor naturen betyder så meget for dem og hvad det er for oplevelser, de værdsætter. De 
blev også bedt om at forklare, hvordan naturen på Værnet adskiller sig fra naturen hjemme 
og hvorfor de foretrækker naturen på Værnet.      
 
Hytteejerne angiver følgende oplevelser af og med naturen i prioriteret rækkefølge: 1) At 
kunne følge fuglelivet og fuglenes årscyklus, dvs. trækfuglenes ankomst og afrejse og 
fuglenes yngletid, herunder fremhæver mange de store gåseflokke, 2) At kunne nyde de 
store vidder med vidt udsyn og ”højt til himlen”, 3) At følge med i årets gang i naturen og i 
vejret, 4) At iagttage forskellen mellem naturen derhjemme og naturen på Værnet, 5) At 
naturen på Værnet er urørt, vild og barsk, 6) At kunne gå på jagt og fiske/fange sin egen 
mad, 7) Stilheden, 8) At få ro i sjælen ved at iagttage naturen, 9) At man oplever glæde ved 
at være tæt på naturen, 10) At se på stjernerne om natten, 11) At vejret bestemmer, hvad 
man skal lave. 
 

 
 Naturen på Værnengene betyder umådelig meget for hytteejerne. Her er det Lille Mjøl. 

 
 

4.4.3. Hytteejernes syn på sig selv som medansvarlige for beskyttelse af naturen 
på Værnengene 
I forbindelse med den mere end 30 år lange fredningssag af naturen på Værnenge har der i 
perioder været et stort modsætningsforhold mellem jægerne/hytteejerne på Værnet og 
naturbeskyttelsesinteresser, eksempelvis repræsenteret af Dansk Ornitologisk Forening. 
Skjern-Egvad Museum har derfor i denne interviewundersøgelse ønsket belyst, om 
hytteejerne på Værnet har nærmet sig naturbeskyttelses-synspunkterne, og om de ser sig 
selv som medanvarlige for at beskytte hele Værnengene, dvs. ikke blot de klitter, hytterne 
ligger på, men hele det 2.600 hektar store, fredede areal, som de er omgivet af og som 
hytteejerne bruger, både som jægere og som ikke-jægere (til at gå, cykle og køre i og at se 
på). Hytteejerne er derfor blevet stillet ovenstående spørgsmål, som de også har skullet 
svare på med deres egne ord. 
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Næsten alle svarede spontant ”Ja, selvfølgelig”. 5 svarede ”Nej, det er ikke vort ansvar”. Når 
ja-svarerne blev anmodet om at forklare, hvordan dette ansvar udmønter sig i praksis gav 
de følgende forklaringer, angivet i prioriteret rækkefølge: 1) Holder – især som jægere - 
området rent for affald, herunder patronhylstre, 2) Ved at overholde 
fredningsbestemmelserne, 3) Holder øje med kreaturerne og giver lodsejerne besked, hvis 
der er noget galt, 4) Holder øje med, at der ikke går hul i klitterne, og hvis det sker, lægges 
afdækning på, 5) Lærer børn og gæster at passe på planterne og bevoksningen, 6) Passer 
på, at færdsel ikke forstyrrer fuglene.  
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4.4.4. Kunne hytteejerne forestille sig, at de kunne bidrage aktivt til naturpleje og 
naturudvikling på Værnet? 
Skjern-Egvad har ønsket dette spørgsmål stillet for – ligesom ovenfor – at belyse, om 
hytteejerne har nærmet sig natur-beskytter synspunkterne og nu ønsker at bidrage aktivt til 
at bevare naturen på hele det 2.600 hektar fredede areal, altså ved en form for 
borgerinddragelse i beskyttelse og pleje af den omgivende natur. Det kunne eksempelvis ske 
via repræsentation i det plejeudvalg, der er pålagt etableret i Naturklagenævnets afgørelse  
(omtalt i punkt 1.2.4.) og ved at gå med i konkrete naturpleje-projekter. Intervieweren 
forklarede hytteejerne, at det i givet fald skulle ske efter aftale med plejemyndigheden (fra 
1. januar 2007 Ringkøbing-Skjern Kommune) og lodsejerne og som frivilligt arbejde.  
 
Mere end halvdelen af hytteejerne svarer ”Nej, det er lodsejernes ejendom og ansvar”.  En 
lille halvdel svarer ja. Nogle kommer med eksempler på, hvordan de allerede bidrage til 
naturbeskyttelse og naturpleje, f.eks. ved køre hø på en nedslidt klit og ved at bådlauget 
fjerner gamle, forladte bådvrag én gang om året. En nævner som eksempel på en opgave, 
hyttejerne kunne påtage sig, at vise turister rundt i området, så deres færdsel ikke nedslider 
naturen.    
 
Da mange hytteejere havde svært ved at se, hvordan de skulle kunne bidrage til 
naturbeskyttelse og naturpleje gav intervieweren dem to eksempler. Det ene var at være 
med til at fjerne uønsket opvækst. 3 mente, at de ville hyttejer gerne være med til. Det 
andet eksempel var baseret på, at arealerne tilsyneladende afgræsses for lidt (se afsnit 
1.2.3.). Mange andre steder i landet har private borgere i lignende situationer dannet 
kogræsser-laug, hvor de i fællesskaber køber køer, der afgræsser fredede arealer. 
Medlemmerne af lauget skiftes til at tilse kørerne og deles om kødet, når der slagtes. 4 
mente, at sådan noget kunne hytteejerne godt tænkes være med til. Men flere bemærkede, 
at det er en for stor opgave og svært, når folk bor langt væk fra hytterne. 
 
4.4.5. Sammenfatning af afsnit 4.4. om hytteejernes forhold til naturen 
Også vedr. hytteejernes brug af og syn på naturen tyder deres svar på, at hyttelivet har 
udviklet sig mere og mere til en fritidslivsstil i naturen frem for en ren jagtlivsstil, idet flest 
oplyser, at de bruger naturen til gåture, næstflest til jagt og tredieflest til fiskeri.  
 
Tæller man svarene op vedr. hytteejernes brug af naturen i grupperne ”natur-udnyttere” 
(jagt, fisker, bær- og svampeplukning) og ”natur-nyderne” viser det sig, at der er mere end 
dobbelt så mange, der angiver ”natur-nyder”-beskæftigelser (50), som der angiver ”natur-
udnytter”-beskæftigelser (24). Det skal dog understreges, at mange hytteejere findes i 
begge grupper: De går både på jagt og fiskeri, men nyder også gå- og cykelture, hvor de 
bare kigger på naturen og fuglelivet. Svarene efterlader ingen tvivl om, at hytteejerne er 
store natur-nydere og -elskere. 
 
”Det er vigtigt for os, at hytterne ligger midt i et naturreservat. Det er meget langt væk fra 
byen” /25/.  
 
”Jeg kan ikke undvære livet her. Her er jeg fri. Her er jeg mig selv. Her har jeg noget af det, 
jeg sætter mest pris på: Nærheden til naturen, lydene, muligheden for at bruge naturen på 
forskellige måde” /6/. 
 
Hytteejernes svar på spørgsmålet om, hvad naturen betyder for dem efterlader heller ingen 
tvivl om, at de ikke har et nyttepræget natursyn som mange jægere, fiskere og landmænd. 
De har meget tydeligt et æstetisk natursyn (glæden ved at iagttage naturens skønhed og 
særpræg og at følge med i dyrenes liv er vigtigere end at få et bytte med hjem) og et etisk 
natursyn (naturen har ikke blot en værdi som en ressource for mennesker, men har en 
værdi i sig selv). Nedenstående citater viser klart disse natursyn: 
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 ”Vi nyder naturen. Følger med i naturens gang her. Lægger mærke til rådyr, harer og 
fuglene. Nætterne, der er fyldt med gåseskræp. Det er smukt” /2/. 
 
”Roen ved at sidde og kigge ud over engene. Alle naturens lyde” /11/. 
 
”Jeg tænker på, at vi skal passe på den. For naturens skyld” /12/. 
 
”Det er dejligt at se gæssene. En stor oplevelse at høre og se 3000 gæs lande. Og at følge 
fuglenes reder. Der er altid fugle i luften her” /14/. 
 
”Der er fantastisk at se en flok på 400 gæs trække hen over himlen. Man bliver høj af det. 
Får gåsehud” /15/. 
 
”De store vidder, det store udsyn. Og at naturen altid forandrer sig. Vi følger med i vejret, 
døgnets og årets gang. Når man sidder i rørene på andejagt, så glemmer man alt, fordi 
oplevelsen er så intens” /16/. 
 
”Jeg kommer mange steder rundt i landet. Her på Værnet er et af de få steder, hvor man 
kan opleve en vild, rå natur. Her er højt til himlen og langt til hjørnerne. Området er så stort, 
at man aldrig kommer over det hele, selvom man går på jagt her hvert år. Det giver en 
følelse af frihed” /32/.  
  
”Byttet er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at se på dyrene og livet i naturen” /17/. 
 
”Skønheden ved at sejle ud en tidlig morgen, når solen står op og fuglene vågner. Det er en 
fantastisk oplevelse. Det er skønt” /18/. 
 
”Det er fantastisk at komme så tæt på naturen. Jeg har siddet i min stue og set harer, 
musvåger og rørhøge. At opleve naturen vågne. Det afgørende er ikke at få skudt noget, 
men at sidde midt i  naturen. Det er en oplevelse” /21/. 
 
”Man får nogle intense naturoplevelser. Det er en æstetisk nydelse at iagttage naturen. Jeg 
vil lige så gerne se på dyrene som skyde dem. Man får en indre ro. Det er godt for sjælen” 
/28/. 
 
”Jeg kan specielt godt lide den mere barske, vestjyske natur. Der er nok noget ur-menneske 
i os. Og det er vi tættere på her end i en bøgeskov. Der er noget oprindeligt i naturen her” 
/22/. 
 
”Jeg tror, at naturoplevelser præger én særlig dybt. De sidder i kroppen på én” /32/. 
 
Langt de fleste hytteejer angiver med svaret ”Ja, selvfølgelig”, at de føler et medansvar for 
beskyttelse af naturen i hele det 2.600 hektar store fredede område omkring Værnengene. 
Dette medansvar udmønter sig for langt de flestes vedkommende dog alene ved, at de som 
jægere passer på ikke at efterlade affald og patronhylstre i naturen, dvs. de rydder op efter 
sig selv. Nogle nævner, at de gør det ved at overholde fredningsbestemmelserne, hvad der 
burde være en selvfølge. Enkelte oplyser, at de er bekymrede for, at området gror til.  
Langt færre gør en aktiv, bevarende indsats som at holde øje med kreaturerne, passe på 
klitterne og bevoksningen og lære børn og gæster at passe på planter og bevoksning.  
 
”Det bekymrer mig, at arealerne gror til. Der er ikke tilstrækkelig afgræsning” /10/. 
 
”Jeg ville gerne have fjernet de selvsåede piletræer og buske, der er vokset op, sådan at vi 
bevarer det vide udsyn” /15/. 
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 ”Det er sårbart herude. Når man begynder at lave om på noget i naturen, så har det store 
konsekvenser” /27/. 
 
”Vi respekterer fredningsbestemmelserne 100%” /31/. 
 
”Ja (til spørgsmålet om medansvar/red.). Vi er som brugere (jægere/red.) med til at lave 
regler for jagten og brugen” /32/. 
 
 
 
 
 
 

 
Store Mjøls nordside set fra vejen til Tipperne. 

 
 
Ovenstående passive indstilling til naturbevarelse/naturpleje svarer til, at mere en halvdelen  
ikke er indstillet på at gøre en aktiv, frivillig naturbevarelsesindsats på Værnengene. På 
spørgsmålet om hytteejerne kunne tænke sig at bidrage aktivt til naturbeskyttelse og 
naturpleje på hele Værnengene, som de som jægere og natur-brugere er de hyppigste 
brugere af, svarer mere end halvdelen ”Nej, det er lodsejernes ansvar”. En hyttejer svarer 
eksempelvis nej, selvom han umiddelbart efter fortæller, at opvæksten af selvsåede 
piletræer bekymrer ham (se ovenfor). Det får ham åbenbart ikke til at tænke, at han som 
hytteejer (naturligvis efter aftale med fredningsmyndigheden og lodsejeren/red.) selv kunne 
bidrage ved at fjerne uønsket opvækst. Lidt mindre end halvdel svarer dog, at de kunne 
godt tænke sig at bidrage aktivt til naturpleje og nævner også eksempler på, hvad de 
allerede gør eller kunne gøre.  
 
”Nej. Folk er kommet herud for at slappe af. Og det er enorme arealer. Det kan vi ikke 
overskue” /28/. 
 
”Nej, det ville være svært (f.eks. et kogræsser-laug/red.), fordi vi ikke bor her fast” /33/. 
 
”Det ville være en god ide, om vi havde en dialog med lodsejerne om det. Vi kunne spørge 
dem, om der er noget, vi kan gøre” /12/. 
   
”Det tror jeg bestemt, hvis det er nødvendigt at gøre noget. Fint at gøre det i fællesskab. 
Mange jægere gør i forvejen et stort arbejde for at hjælpe naturen” /31/. 
 
”Ja, som jagtlejere ville det være helt naturligt for os” /32/. 
 
 
4.5. Hytteejernes syn på hytternes fremtid og områdets udvikling 
Nu da fredningen af hytterne er en realitet har Skjern-Egvad Museum ønsket at få belyst 
hytteejernes syn på, hvad der er det vigtigste for dem ved fredningen, hvordan de mener, 
fredningen vil påvirket brugen af området og ejer-klientellet, om de ser problemer for 
hytterne og hvordan de ønsker, området skal udvikle sig.  
 
Et af de mest aktuelle emner er, hvordan priserne på hytterne vil udvikle sig efter 
fredningen og hvordan det vil påvirke typen af mennesker, der køber hytter og dermed den 
immaterielle kultur. Som anført i punkt 4.1.5. er hytteejerne ikke blevet spurgt om, hvad de 
har givet for hytten, da de købte den, men en del hytteejere har spontant oplyst, at de i sin 
tid købte hytten for mellem 4.000 og 20.000 kr., mens hytterne efter fredningen handles til 
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mellem 100.000 og 200.000 kr. Sikkerheden for at hytterne kan blive stående har altså 
mere end 10-doblet priserne. Det kunne friste nogle hytteejere til at sælge for at indkassere 
den store, økonomiske gevinst. Hytteejerne er derfor blevet spurgt, om det har betydning 
for dem, at de efter fredningen vil kunne få en større pris, hvis de sælger hytten. 
 
4.5.1. Hvad er vigtigst for hytteejerne ved fredningen af hytterne: 1) At de nu har 
sikkerhed for at beholde hytten, 2) At de nu med sindsro kan istandsætte hytten, 3) 
At de kan få en større pris for hytten ved salg. (Dette spørgsmål er besvaret ved 
afkrydsning af de tre nævnte muligheder) 
 
Samtlige 33 interviewede svarer, at det vigtigste er, at de kan beholde hytten. Hele 25 
svarer  med stor eftertryk og overbevisning, at hytten ikke skal sælges. Mange har – som 
det fremgår af afsnit 4.1.7. – forlængst sikret arvefølgen ved at både 2. og 3. generation 
bruger hytten og er interesserede i at arve den.  
 
Renovering af hytterne har – som man ellers kunne forvente – ikke specielt taget fart efter 
fredningen af hytterne. Flertallet oplyser, at hytten er renoveret løbende og at også større 
renoveringer er foretaget før fredningen. Som forklaring på dette giver de, at det er sket 
enten fordi de har satset på, at fredningen ville blive en realitet eller fordi de bruger hytten 
så meget, at de har ønsket at renovere den selvom der var risiko for, at de kun ville kunne 
udnytte den få år mere.   
    
4.5.2. Hvordan mener hytteejerne, at fredningen kommer til at påvirke brugen af 
området og klientellet? (svar på spørgsmålet er givet med hytteejernes egne ord. Hver 
hytteejer kan godt have flere svar) 
 
Godt halvdelen af hytteejerne (17) mener ikke, der vil være nogen forskel, fordi 
ejerforholdene og livsstilen er så fast forankret i flere generationer. Men 14 er bekymret for 
fremtiden. Halvdelen er bekymret for, at der skal komme en anden slags hytteejere, som 
ikke er jægere og den anden halvdel er bekymret for prisernes himmelflugt og at dette vil 
føre til, at hytterne bliver handlet mere. En enkelt ser dog dette som noget positivt. Et 
hytteejer-par mener, at flere vil ”se værdien af et stykke dansk kulturarv”. 3 mener, at 
fredningen vil føre til, at hytterne renoveres mere.    
 
4.5.3. Ser hytteejerne problemer for hytteejerne og området fremover? (Spørgmålet 
er besvaret med hytteejernes egne ord. Hver hytteejer kan godt have flere svar). 
 
Overtrædelse af fredningsbestemmelserne er det, flest hytteejere (12) ser som et problem. 
Sammenlagt med at 6 spontant giver udtryk for, at de støtter fredningsbestemmelserne 
varmt viser det, at de skrappe restriktioner på husenes størrelse og udseende har opbakning 
blandt hytteejerne (som også anført i afsnit 1.3.6. fra generalforsamlingen i Foreningen af 
Hytteejere på Værnet). 9 mener ikke, der er problemer i sigte nu da fredningen med de 
skrappe krav til hytterne er en realitet. Men 3 frygter fortsat, at det skal blive et 
sommerhusområde. 3 er bange for, at prisniveauet for husene vil stige, og 4 er bange for, at 
de stigende huspriser skal føre til stigende lejepriser (hytteejerne lejer arealet, hytten står 
på af lodsejerne som oplyst i afsnit 1.3.1.). 2 er bange for, at jagten vil blive forbudt. 1 er 
bange for, at det ikke mere vil være jægere, der ejer hytterne. 1 er bange for større 
turistpres på området efter fredningen og dermed mere slid på  naturen. Og 1 er bange for 
at sammenholdet vil forsvinde, nu da fredningen er sikret.          
 
4.5.4.  Hvordan ønsker hytteejerne, at området ser ud, hvis man ser 10-15 år ud i 
fremtiden? (Spørgsmålet er besvaret med hytteejernes egne ord. Hver hytteejer kan godt 
have flere svar). 
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Samtlige hytteejere pånær én ønsker ingen udvikling eller ændring, idet de svarer næsten 
enslydende: ”Det skal forblive som det er”. Kun én forestiller sig en udvikling, idet han 
forventer mere offentlig adgang, når det i fredningen fastlagte stisystem bliver etableret.     
 
4.5.5. Sammenfatning af afsnit 4.5. om hytteejernes syn på hytternes fremtid og 
områdets udvikling 
Samtlige hytteejere oplyser, at det vigtigste for dem ved fredningen er, at de nu ved, de kan 
beholde hytten. Ikke en eneste af de interviewede tænker på at sælge hytten. Tværtimod 
afvises dette totalt som en mulighed. Denne massive afvisning hos alle hytteejerne af at 
sælge hytten, selvom man kan score en gevinst på mere end det 10-dobbelte af den 
oprindelig pris viser hvor stor betydning hyttelivet har form. Mens en sådan prisstigning og 
en gevinst på flere hundrede tusinde kroner nok kunne lokke mange sommerhusejere til at 
sælge, er det altså ikke noget, hytteejerne overhovedet overvejer. Dette understreger, at 
hytten ikke blot er ting, et hvilket som helst fritidshus, men at der er tale om en livsstil, som 
fylder rigtig meget i hytteejernes liv. For mange er hytten og hyttelivet helt åbenlyst – som 
det fremgår af teksten hidtil -  det centrum, deres liv drejer sig om.  
 
”Børnene vil gerne arve hytten. De er vilde med at være her” /18/. 
 
”Jeg har allerede givet hytten til min søn og datter” /22/. 
 
”Jeg vil gerne give mine barndomsoplevelser herude videre til mine børn”/23/. 
 
”Det er vigtigt for os, at vi kan give hytten videre til børnebørnene” /26/.    
  
Godt halvdelen af hytteejerne mener ikke, at fredningen vil betyde nogen forskel  i brugen af 
området og klientellet, fordi ejerforholdene og livsstilen er så fast forankret i flere 
generationer. Men 14 er bekymret for fremtiden, halvdelen for, at der skal komme ikke-
jægere i hytterne, den anden halvdel for prisernes himmelflugt og dermed større udskiftning 
i ejerkredsen. 2 ser dog en ændring af ejer-klientellet som noget positivt (se citater nederst).     
 
”Der er solgt livligt siden fredningen. Men heldigvis er der ved at komme flere unge med 
børn herude. Der er ved at sket et generationsskifte” /19/. 
 
”Der er kommet flere unge, og de falder godt ind i livsstilen” /2/. 
 
”Jeg tror ikke, det får nogen betydning. Folk, der har mange penge vil ikke bo her uden el og 
vand” /8/. 
 
”Nej, jeg tror ikke, det får nogen betydning. Det er et specielt folkefærd her, og det gives 
videre til næste generation” /20/. 
 
”Jeg tror ikke, der vil ske nogen ændring. Enten kan man lide at være her, eller også kan 
man ikke” /28/. 
 
”Der kommer måske nok andre folk herud. Men hvis ikke de kan acceptere det primitive liv, 
så vil de nok sælge igen” /22/. 
 
”Der er begyndt at komme en anden kategori af ejere, der ikke er jægere” /4/. 
 
”Nogen er bange for, at der kommer flere ikke-jægere. Jagten giver et fællesskab. Der er 
altid noget at snakke om” /18/. 
 
”Der er kommet for mange ikke-jægere. Det er vi nervøse for. Ikke-jægere tolererer ikke 
hundene. Vi er bange for, at det frie liv for jægeren og hans hund er i fare” /5/.  
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”Vi mener ikke, det nødvendigvis behøver at være jægere, der har hytterne. Det er først og 
fremmest vigtigt, at folk er glade for naturen” /2/.  
 
”Det må ikke blive et sommerhusområde, så vil det specielle forsvinde. En ny ejer her i 
nærheden er ikke-jæger og har ingen relation til området” /30/. 
 
”Jeg har en frygt for, at den type mennesker, der er her idag, ikke vil fortsætte. Er bange for, 
at priserne nu vil gøre at klientellet ændrer sig. Det er ærgerligt, hvis ”den lille mand” 
forsvinder herfra. Det skal stadig være usnobbet og med lidt ”selvopfundne” løsninger. Det 
er en del af hyggen” /6/. 
 
”Nogen vil nok sælge, fordi priserne er eksploderet efter fredningen. Jeg kunne godt frygte, 
at der vil komme et andet klientel” /7/. 
 
”Vi skal passe på, at priserne ikke skyder mod himlen. Det skal stadig være sådan, at ”den 
lille mand” kan købe en hytte” /24/. 
 
”Jeg kunne godt frygte prisernes himmelflugt, og at det kan betyde, at der kommer et andet 
klientel, der ikke er så naturvenlige, som de burde være, så der kommer pres på 
fredningsrestriktionerne” /13/. 
 
”Jeg er bange for, at folk får dollartegn i øjenene og sælger til nogen, der ikke har 
tilknytning til området” /14/. 
 
”Jeg håber da, at fredningen vil ændre brugen, forstået på den måde, at stilen 
opretholdes”/21/. 
 
”Jeg tror, flere vil se værdien af et stykke dansk kulturarv” /25/.  
 
”Ja, jeg tror, det vil ændre sig. Der vil nok komme flere naturelskere frem for dem, der kun 
bruger huset til overnatning under jagt. Det er positivt, bare det er naturelskere” /32/.  
  
Knap 1/3 af hytteejerne ser ingen problemer for hytterne og området, nu fredningen er en 
realitet. Men resten er bekymrede for forskellige fremtidsperpektiver. Flest for, at andre 
hytteejere skal overtræde fredningsbestemmelserne. Sammenlagt med at 6 spontant giver 
udtryk for, at de støtter fredningsbestemmelserne varmt viser det, at de skrappe 
restriktioner på husenes størrelse og udseende har opbakning blandt hytteejerne. De øvrige 
bekymringer drejer sig hovedsageligt om, hvad folk udefra kan påføre området af ændringer 
som at nye ejere skal ændre det til et sommerhusområde, stigende leje, større turistpres og 
forbud mod jagt. 
 
”Der er så stramme rammer for både huse og natur, så det tror jeg ikke vil give problemer” 
/27/. 
 
”Der er ved at være ro på nu. Jeg ser lyst på fremtiden med de restriktioner, der er vedtaget 
og som jeg støtter” /28/. 
 
”Det er et stort problem, at nogen ikke overholder fredningsbestemmelserne. Vi vil ikke 
have kolonihavehuse” /31/.  
 
”Vi er bange for, at nogle ejere vil prøve grænser af i reglerne, hvis sælgerne ikke 
informerer om de strikse regler. Det der kunne ske er, at nye ejere udvider hytternes 
størrelse” /19/. 
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”Vi synes, restriktionerne er i orden. Men der er stor risiko for, at nogen vil prøve grænser af 
i restriktionerne. Vi vil ikke have sommerhusområde” /10/. 
 
”Hvis jagten forsvinder vil det ændre sig, for det er jo jagthytter” /30/ 
 
”Jeg ser det problem, at det ikke mere bliver jægeres fristed. Jeg var i 1971 én af de første 
kvinder, der kom med herud, og jeg var egentlig lidt ugleset” /5/. 
 
”Vi jægere kører ud på jagt kl. 3 om natten. Vil fritidsfolket tolerere det, hvis der kommer 
flere af dem? Jeg er bange for, at jægerne bliver sorteper.” /5/. 
 
”Der er risiko for, at området får mere præg af sommerhuse end af naturelskere. Det er som 
om den forandring er begyndt at ske: At både brugen og samværet ændrer sig. F.eks. 
dannes der kliker” /16/. 
 
”Husprisernes himmelflugt kan betyde, at lodsejerne vil have højere leje. At der går penge i 
det” /11/. 
 
”Jeg kan godt være bekymret for et større turistpres og dermed pres på naturen. Og 
forstyrrelser. Vi selv kører ganske langsomt. Men turisterne drøner afsted” /13/. 
 
Hytteejerne er 99% enige, når de bliver spurgt om, hvordan de ønsker området skal være 
om 10-15 år. Her kunne intervieweren godt have fortrykt svaret, for alle pånær én svarer 
som med én mund og med næsten samme ordvalg: ”Det skal blive ved med at være, som 
det er”. Kun én udtrykker noget, der kunne betyde en ændring, nemlig at området bliver 
åbnet mere for offentligheden, når det i fredningen fastlagte stisystem bliver etableret. Men 
han tilføjer, at det vil hytteejerne gerne være med til at styre. Der er altså hos hytteejerne 
tale om et meget traditionsbundet og konserverende syn på områdets fremtid. Måske 
oplever de – ubevidst – området og hyttelivet som en slags nostalgisk ”tidslomme”, som de 
ønsker at bevare for sig selv og deres efterkommere. Det er tydeligt, at de fleste ønsker at 
bevare området uændret for deres egen og deres børns og børnebørns skyld. Kun 2 giver 
udtryk for, at de ønsker at bevare det for almenhedens skyld som det kulturmiljø det er (se 
citater nederst).      
 
”Det skal forblive som det er. Ellers går charmen af det” /1/. 
 
”Det skal blive ved med at være, som det er. Vi har ingen ønsker om el eller kloakering. Det 
skal være primitivt” /2/. 
 
”Det skal forblive som det er. Bortset fra at visse hytter trænger til en kærlig hånd” /8/. 
 
”Det skal se ud, som det gør idag. Jeg er kommet her siden 1961 og jeg synes egentlig ikke, 
stilen er forandret” /13/. 
 
”Det skal se ud ligesom nu. Vi vil ikke have asfaltveje og legepladser. Så forsvinder 
charmen” /23/. 
 
”Jeg tror, der vil blive lukket mere op for offentligheden med stisystemet. Det vil vi godt 
være med til at styre” /6/. 
   
”Det skal forblive som det er. Ellers er det ikke bevaringsværdigt” /22/. 
 
”Vi håber, det vil være, som det er nu: At kulturmiljøet bevares” /25/.  
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Alle hytteejere er enige om, at det vigtigste ved fredningen er, at de kan beholde hytterne. 
Ingen af dem kunne drømme om at sælge. Parret her har nok Værnets bedste udsigt over 
fjorden fra toppen af Grønbjerg.  

 
4.6. Hyttejernes syn på bevarelse af den immaterielle kultur 
 
Som anført tidligere er det materielle kulturmiljø, som hytterne på Værnet udgør, nu sikre 
gennem fredningen. Men Skjern-Egvad Museum har, som anført ovenfor, ved denne 
undersøgelse såvel som undersøgelsen i 1993, ønsket at få indkredset, beskrevet og 
dokumenteret den immaterielle kultur, der karakteriserer det sociale liv mellem hytteejerne 
og som også er bevaringsværdigt. Museet har derfor ønsket at spørge hytteejerne, hvordan 
de selv mener, deres særlige livsform kan bevares for kommende generationer. 
 
4.6.1. Hvilke tanker har hytteejerne gjort sig om, hvordan livsformen i hytte-
livsstilen kan bevares og gives videre til kommende generationer? (Svar er givet 
med hytteejernes egne ord. Hver hytteejer kan godt give flere svar). 
 
Hele 29 af de 33 interviewede oplyser, at de har haft/har børn og børnebørn med i hytten 
siden de var små. Derfor bliver livsstilen automatisk givet videre til nye generationer. 3 
mener, at der bør være restriktioner eller krav fra sælger om, at nye ejere skal være jæger 
eller fisker. 3 påpeger, at det er vigtigt, at jagt og fiskeri kan fortsætte, og at det 
forudsætter ikke blot at jagten fortsat vil være tilladt, men også at der er fisk at fange og 
gæs og ænder at jage. Et bestyrelsesmedlem i Foreningen af Hytteejere på Værnet oplyser, 
at bestyrelsen overvejer at få skrevet en bog om hytternes historie og hyttelivet. Et 
hytteejerpar oplyser, at en lærer fra Give, der har været deres egne børns lærer, lige siden 
dengang årligt har besøgt deres hytte og området med en klasse og dermed introduceret 
denne gruppe børn til hyttelivet på Værnet. 1 mener, at hytteejerne bør blive mere bevidste 
om at bevare den specielle livsstil. 2 hytteejere har ikke tænkt over spørgsmålet og kan ikke 
svare.  
 
4.6.2. Sammenfatning af afsnit 4.6. om hytteejernes syn på bevarelse af den 
immaterielle kultur 
Det ser ud til, at det overhovedet ikke er noget problem at bevare den immaterielle kultur 
på Værnet. Det sker nemlig fuldstændig automatisk fra generation til generation hos næsten 
alle hytteejere. Besvarelsen af dette spørgsmål viser endnu engang – og endnu mere 
markant end ved besvarelse af spørgsmål 4.2.3. - at hytte-livsstilen i den grad er 
en ”generationsfællesskabs -livsstil”. 29 af de 33 interviewede anfører, at de er helt sikre på, 
at den særlige livsform i hytterne og blandt hytteejerne vil blive bevaret, fordi de gennem 
alle årene, de har ejet hytten, har haft børn og børnebørn med i hytten, og at de næste 
generationer er lige så begejstrede for hyttelivet, som de selv og derfor gerne vil arve hytten. 
Enkelte udtrykker bekymring for, at jæger-og fiskerlivet skal forsvinde, enten fordi jagten 
bliver forbudt, fordi fiskene og vildtet forsvinder eller fordi flere ikke-jægere køber hytter.   
 
”Jeg tror, at ånden vil blive bevaret, fordi folk lærer deres børn og børnebørn om livet 
herude. Jeg tror også, at ejerskifter fortsat vil ske til familie eller venner og bekendte. Hvis 
folk, der ikke kender livet og stilen i forvejen køber en hytte, så tror jeg ikke, de vil kunne 
trives, så vil de sælge igen. Hvis ikke man kan lide ”spejderlivet”, så kan man ikke trives 
her” /7/.   
 
”Vi har 3. generation med herude. De lærer livsstilen. De får den ind med modermælken” 
/23/. 
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”Når man som barn har været med herude, så har man det i blodet. Folk ønsker, at deres 
børn skal opleve det samme som de selv, for eksempel at fiske skaller med franskbrød i 
kanalen” /32/. 
 
”Vore børn bruger hytten på samme måde som os. Vore to sønner går på jagt. Vort 
barnebarn på 8 år har allerede fået et gevær, som han bruger på skydebanen, og han er 
med ude at fiske herude. Han siger, at hytten er hans, fordi vi også har et sommerhus” /1/. 
 
”Vi prøver at lære vores børnebørn om naturen. Det er tvillinger på 4 år, de er allerede 
udemennesker. De elsker at være her” /2/. 
 
”Vores søn er jæger og kommer her meget, og alle vore 5 børnebørn kommer her og kan 
lide at være her” /5/. 
 
”Vi giver livsstilen videre til børn og børnebørn. Alle vore børn elsker at være her, 2 af dem 
er jægere. Det er derfor, vi har købt et hus til dem. Nu er vort først oldebarn født og 
kommer snart på besøg” /26/.  
 
”Min søn og hans kone elsker stedet, så min søn skal overtage hytten sammen med min 
nevø, der fisker. De er også meget fugleinteresserede” /31/.     
 
”Vi snakker med børnebørnene om glæden ved det enkle liv, og at man sagtens kan leve 
uden brusebad og TV” /19/. 
 
”Der er meget generationsskifte i hytterne heromkring. Heldigvis” /13/. 
 
”Hytteejerne er generelt meget påpasselige med, hvem de sælger til. Hvis nye ejere ikke 
lever med i livsstilen og overholde restriktionerne, så bliver det frosset ud. Så får de ”de 
kolde blikke” /14/. 
 

 
 

Jagten og jagthundene har en stor plads i livsstilen på Værnet, og nogle hytteejerne er 
bekymrede for, at klientellet skal ændre sig, så der kommer flere ikke-jægere. 

 

”Når hytterne sælges herude, så skal det helst være til jægere. Og så bevarer vi livsstilen 
gennem fællesskabet i vort fælleshus her på Store Mjøl” /24/. 
 
”Mange vil helst have jægere ind heroppe for at fastholde, at det er jagten, der er kærnen i 
livet heroppe. Der er en vis selvjustits, når hytter er til salg. Vi prøver at undgå, at det er 
profitjægere, der køber hytterne” /28/. 
 
”Hvis jagten stopper er det dødsstødet. Det er også vigtigt, at der kommer flere fisk i 
fjorden” /8/. 

 
 

4.7. Interviews med naturbeskyttelses-interesser  
Som anført under Metode (punkt 3.2.) er der foretaget telefon-interviews med tre instanser, 
der repræsenterer naturbeskyttelses-interesser i forhold til fredningen af Værnengene og 
hytterne. Det drejer sig om Ringkøbing Amt, der varetager offentlighedens interesser som 
tilsyns- og pleje-myndighed samt to af sagsrejserne i fredningssagen: Danmarks 
Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, begge repræsenteret ved deres 
lokalafdelinger. De to naturbeskyttelsesforeninger har fået stillet næsten enslydende 
spørgsmål.  



 37

 
4.7.1. Tilsynsmyndigheden Ringkøbing Amt 
De fleste af Ringkøbing Amts kommentarer er indført i rapporten i de afsnit, hvor det er 
relevant. Derudover er Ringkøbing Amts tilsynsførende med hytterne på Værnet gennem en 
årrække, landskabsarkitekt Lisbeth Werngreen stillet følgende spørgsmål: 
 
Hvilke problemer ser du i fremtiden for hytterne på Værnet?: 
Svar: ”Der er en risiko for, at det bliver for godt, af for god kvalitet. Mit mål har hele tiden 
været at fastholde fredningskendelsens beskrivelse af det som ”primitive hyttebyer”, dvs. 
det skal fortsat være hytter og skure. Det må ikke blive for fint, eksempelvis i materialevalg. 
Men der er en tendens til, at materialerne ved reparation og vedligeholdelse bliver bedre og 
bedre. Folk har jo meget bedre råd nu end da hytterne blev bygget. Og dermed er der risiko 
for, at hytterne kommer mere og mere til at ligne sommerhuse. Et eksempel er tagrender, 
som ikke må opsættes i henhold til fredningsbestemmelserne. Men det gør flere og flere. Et 
andet eksempel er, da en hyttejer skulle udskifte sin tagbeklædning af tagpap. De må gerne 
bruge tagpap. Men han ville gerne lave forhøjede ”striber” i taget, som man gør nogle steder 
nu om dage i tagpap-tage. Men det må man ikke på Værnet. Taget skal – som før – være 
fladt. Hvis ikke man er opmærksom på sådanne - tilsyneladende små - ændringer, vil 
hytterne lidt efter lidt skifte karakter fra primitive hytter til sommerhuse. Det er det, tilsynet 
skal forhindre. Men det kan blive svært”.   
 
Kunne du forestille dig, at hytteejerne kunne inddrages i naturpleje-arbejdet på 
Værnengene, eksempelvis ved at deltage aktivt i naturplejen på  frivillig basis? 
Svar: ”Jeg kunne forestille mig, at alle, der har lyst blev inddraget, både hyttejerne og 
andre. Men jeg må understrege, at det kun skal være, hvis de har lyst til det”.    
 
 
4.7.2. Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Skjern og Egvad 
Kommuner (DN). Interview-person lokalkomitéformand Per Baand. 
 
Hvordan ser DN på fredningen af hytterne nu, hvor den er en realitet? 
Svar: ”Vi ser positivt på det. Vi var med til at påpege, at det er et bevaringsværdigt 
kulturmiljø. Dele af vores hovedorganisation var primært bekymret for, at det kunne skabe 
præcedens at ændre på Overfredningsnævnets kendelse, men efter et besøg i området blev 
de overbeviste, under forudsætning af, at hytterne bliver bevaret som primitive jagthytter. 
Ved at rejse en ny fredningssag kunne vi samtidig sikre en moderisering af den gamle 
fredning af Værnengene”. 
 
Har fredningssagen efter jeres opfattelse givet basis for nye samarbejdsformer 
mellem hytteejere og naturbeskyttelses-organisationer? 
Svar: ”Vi har gode erfaringer med samarbejde med formand og bestyrelse i Foreningen af 
Hytteejere på Værnet, også i forbindelse med besigtigelser ved overtrædelse af restriktioner. 
Vort samarbejde er ikke formaliseret. Men det kunne jo ske via det plejeudvalg, som amtet 
skulle have etableret forlængst” (se afsnit 1.2.4). 
 
Kunne I se en mulighed for at inddrage hytteejerne aktivt i beskyttelse, forvaltning 
og pleje af naturen på Værnengene? 
Svar: ”Hvis der bliver etableret et plejeudvalg så jeg gerne, at hytteejerne fik et medansvar 
for plejen”.  
 
 
4.7.3. Dansk Ornitologisk Forening Ringkøbing Amt (DOF). Interview-person 
bestyrelsesmedlem Egon Østergaard.  
 
Hvordan ser DOF på fredningen af hytterne nu, hvor den er en realitet? 
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Svar: ”Fredningen af hytterne er et faktum, som vi tager til efterretning. Hytterne i sig selv 
har ikke været været et kardinalpunkt for DOF. Det afgørende for os har hele tiden været 
dels jagttrykket dels plejen af arealerne”.  
 
Har fredningssagen efter jeres opfattelse givet basis for nye samarbejdsformer 
mellem hytteejere og naturbeskyttelses-organisationer? 
Svar: ”Nej. Vi har jo været modparter i en fredningssag. Og ingen har taget initiativ til 
noget sådant”. 
 
Kunne I se en mulighed for at inddrage hytteejerne aktivt i beskyttelse, forvaltning 
og pleje af naturen på Værnengene? 
Svar: ”Ja, det tror jeg godt kunne være en mulighed. Jeg har personligt haft et godt 
samarbejde med jægere i plejen af naturen på Harboøre Tange. Nogle jægere har gode 
erfaringer i at optimere forholdene for fuglene, så dér er der ikke noget modsætningsforhold 
mellem os. Så jeg tror egentlig godt, at vi kunne blive enige med hytteejerne om selve 
driften af arealerne. Hvis der kom nogle konkrete projekter, tror jeg da, det ville være en 
mulighed at inddrage hytteejerne. Men det afgørende er jo, hvad lodsejerne mener og 
ønsker”.       
 
 

5. Diskussion 
 
I denne rapport er resultaterne ikke i den følgende diskussion blevet sammenholdt med evt. 
andre tilsvarende kulturhistoriske interview-undersøgelser, som det er sædvane i 
videnskabelige artikler, da intervieweren ikke er forsker men journalist. I stedet vil 
intervieweren i diskussionen påtage sig den journalistiske rolle, dvs. bruge nogle 
journalistiske arbejdsmetoder. Dette vil blive gjort dels ved at være kritisk overfor kilderne 
ved at stille deres udsagn/synspunkter op overfor modsatte synspunkter. Dels ved at være 
offentlighedens repræsentant i forhold til nogle af kildernes udsagn, holdninger og adfærd. 
For det første vil det blive gjort i forhold nogle konklusioner fra Skjern-Egvad Museums 
interview-undersøgelse i 1993, som den er refereret i artiklen i FRAM (5), for det andet i 
forhold til nogle hytteejeres udsagn, selvopfattelse og adfærd, og for det tredie i forhold til 
tilsyns- og plejemyndigheden Ringkøbing Amt. Formålet med dette er at søge at komme en 
objektiv vurdering af hyttelivet (den immaterielle kultur) på Værnengene nærmere. 
 
 
5.1. Artiklen ”Jagthytterne på Værnet”, 1993 
 
5.1.1. Konklusion i artiklen: ”Hytterne er miljømæssigt meget mindre belastende 
for miljøet end mange af de nye sommerhusområder” (s. 109). 
Konklusionen drages hovedsageligt på basis af de materialer, hytterne er bygget af, at de 
ligger tæt og derfor er mindre arealforbrugende end traditionelle sommerhuse, at vejene 
ikke er asfalteret og der ikke er indlagt el og vand samt at toiletaffald graves ned.  
Diskussion: Der er ingen tvivl om, at hytterne på Værnet er mindre arealforbrugende og 
mindre ressourceforbrugende end moderne sommerhuse, både fordi de ligger tæt og er 
mindre (mindre materialeforbrug), fordi der i stor udstrækning er brugt træ (naturmateriale) 
og fordi der ikke er indlagt vand og el, hvad der fremmer ressourcebevidstheden. Men 
spørgsmålet er, om det er bedre for miljøet, dvs. vandmiljøet (Ringkøbingfjord og 
grundvandet) at toiletaffald med klorholdige kemikalier fra hundredevis af mennesker graves 
ned på et forholdsvis lille areal og at husholdningsspildevand (som udledes i rimeligt store 
mængder, fordi flere og flere har installeret pumper til store vandtanke) ledes direkte og 
urenset ud i naturen frem for at der er kloakeret eller etableret miljørigtige løsninger som 
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muldtoiletter og nedsivningsbrønde eller rodzone-anlæg til rensning af 
husholdningsspildevand.    
 
5.1.2. Konklusion i artiklen: ”Fredningsmyndighederne interesserede sig i 1972 for 
at frede udsigter og havde ikke udviklet et natursyn, hvor man forsøger at se de 
natur- og kulturhistoriske interesser i sammenhæng” (s. 102). 
Konklusionen drages, fordi fredningsmyndighederne dengang besluttede, at de ca. 400 
jagthytter skulle fjernes. Hovedformålet med fredningen af Værnengene i 1972 var at 
bevare de naturmæssige og landskabsæstetiske værdier, at sikre befolkningens mulighed for 
at opleve frie, åbne landskaber samt sikre offentlighedens adgang til området (1.1.).  
Diskussion: Det kan diskuteres, hvad der er vigtigst: At bevare hytterne som et levende 
kulturmiljø forbeholdt nogle få (hytteejerne og deres familier) eller at sikre resten af 
befolkningen det, fredningen blandt havde til formål ”oplevelsen af frie, åbne landskaber” 
netop i et land som vort, der i forvejen er meget, meget tæt bebygget og opdyrket 
(Danmark er et af de lande i verden, hvor den største del af arealet er opdyrket/red.) og 
hvor den vilde, uberørte natur uden spor af mennesker udgør ganske få procent af landets 
areal. For de fleste borgere/naturelskere vil oplevelsen af et udstrakt, urørt landskab have 
stor værdi.  
 
5.1.3. Udsagn i artiklen: ”En fjernelse af hytterne udelukkende med begrundelse i, 
at en del af hytterne blev opført ulovligt i 1960’erne, hvor hverken de vestjyske 
sognekommuner eller Ringkjøbing amtsråd gik særlig højt op i en håndhævelse af 
loven, virker ikke særligt overbevisende idag”. Artiklens forfattere erkender, at 
argumentet ”naturligvis stadig i juridisk forstand er gyldig” (s. 102).  
I fredningskendelsen fra 1972 blev det anført, at måske omkring 240 af de ca. 400 
jagthytter var opført ulovligt efter Landsbyggelovens ikrafttræden i 1961, nemlig uden at de 
fornødne tilladelser fra byggemyndighederne var indhentet. 
Diskussion: Det er en kendsgerningen, at det er enhver borgers pligt at sætte sig ind i 
lovgivningen og at man ikke kan erklære sig skyldfri med henvisning til, at man ikke kender 
lovgivningen eller at den ikke er blevet håndhævet. Hvis man kunne opnå skyldfrihed på 
dette grundlag, ville vi leve i et lovløst land. Mange andre husejere er blevet pålagt at fjerne 
ulovligt opførte huse eller tilbygninger. Det kan diskuteres, om det ikke kan krænke andre 
borgeres retsbevidsthed, at hytteejere, der har opført deres hytter ulovligt ikke får påbud 
om at fjerne dem, men tværtimod bliver belønnet ved at hytterne bliver fredet og at 
hytterne på den baggrund 10-dobler deres værdi. Nogle borgere vil kunne opfatte dette som 
belønning af ulovlighed. 
 
5.2. Hytteejernes udsagn og adfærd 
 
5.2.1. Det primitive liv i hytterne 
Det primitive liv fremhæves af mange af hytteejerne som en meget væsentlig kvalitet og 
charme ved livsstilen i hytterne, hermed henviser de til, at der ikke er indlagt vand og el og 
ikke kloakeret. Og de afviser netop sommerhuse og kolonihavehuse som alternativer, fordi 
de har disse faciliteter. Flere kalder det ”et spejderliv”. Hytteejerne har helt klart en 
selvopfattelse af, at de lever i primitive jagthytter og at der, som én udtrykker det, er 
lidt ”det lille hus på prærien” over det.   
Diskussion: Det kan diskuteres, hvor primitive hytterne er nu om dage. Som det fremgår af 
afsnit 1.3.2. har de fleste hytter nu moderne køkken med gaskomfur og gaskøleskab og el 
fra 12 voltsbatteri, som også giver strøm til TV i mange hytter. De fleste har etableret 
kemisk toilet og mange henter vand i kæmpe-dunke, der ved hjælp af pumper skaffer 
rindende vand i vandhaner i køkken og toilet. Det ”primitive” ser nu om dage ud til 
hovedsageligt at være, at vand fortsat skal hentes ved fælles haner, at varmt vand skal 
opvarmes ”manuelt”, at nogle etablerer primitive brusebadsfacilieter (f.eks. vha. solvarmet 
vand i plastdunk eller plastposer) samt at toiletaffaldet skal graves ned.   
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Hytter ligger meget tæt, især på Store Mjøl, og livet leves udendørs. Det er sammen med 
den fælles interesse fori jagt og fiskeri med til at skabe det stærke og uformelle fællesskab. 

 
 
5.2.2. Det vide udsyn over landskabet 
Mange af hytteejerne fremhæver det vide udsyn over det træløse landskab som en stor 
kvalitet på Værnet og at det specielt er det, der trækker i forhold til naturen i nærheden af 
hjemmet (4.3.1., 4.4.2.). 
Oplevelsen af et stort, fladt, åbent landskab uden træer og bebyggelse er en sjælden 
kvalitet i Danmark og det var én af de kvaliteter, der skulle bevares for offentligheden ved 
fredningen (1.1.).  
Diskussion: Hytteejerne sætter deres udsigt fra hytterne over Værnengene og Tipperne 
meget højt, men de forstår ikke, at andre borgere, repræsentret ved 
naturfredningsinteresser, ser hytterne som et forstyrrende element i landskabet og har 
ønsket at opleve et udsyn over store, urørte vidder, dvs. har ønsket hytterne væk.  
 
5.2.3. Offentlighedens adgang til området 
Som tidligere anført skal fredningen af Værnenege blandt andet sikre offentlighedens, dvs. 
alle borgeres, adgang til området. Som anført er formidlingen af området fremmet med en 
fugleudstilling i Nordladen, et fugletårn i den vestlige del af Værnengene og nogle 
informationsskilte samt et stisystem rundt om Bjålum Klit. Et stisystem rundt om de tre 
klitter med hytterne, der er anført i fredningskendelsen, er endnu ikke etableret.  
Diskussion: Hytteejerne har været meget ivrige efter at sikre, at de kan beholde deres 
hytter, men de har ikke engageret sig i at fremme offentlighedens adgang til området, 
selvom det er én af baggrundene for fredningen. Det fremgår af nogle af hytteejernes 
udtalelser og svar under interviewene, at de betragter andre besøgende i området 
som ”turister”, der er et forstyrrende element for dem og fuglene. Som én af dem udtrykker 
det: ”Jeg kan godt være bekymret for et større turistpres og dermed pres på naturen. Og 
forstyrrelser. Vi selv kører ganske langsomt. Men turisterne drøner afsted”. Og ved udsigten 
til at der måske ”bliver åbnet mere op for offentligheden” bemærker én, at ”det vil vi godt 
være med til at styre” (4.5.5.). Nogle hytteejere har altså udpræget ejerfornemmelse 
overfor området, selvom de lejer jorden, og selv om området er fredet af samfundet blandt 
andet for sikre alle borgeres adgang. Hytteejerne vil helst have området for sig selv, og 
tager eksempelvis også afstand fra sommerhuse som et alternativ, fordi naboer dér kan 
være skiftende lejere (4.3.1.).  
 
5.2.4. Interessen for aktiv deltagelse i naturbeskyttelse og naturpleje 
Som det fremgår af afsnit 1.2.4. og nedenfor under afsnit 5.3.2. skal der ifølge 
Naturklagenævnets kendelse udarbejdes en plejeplan for at bevare de naturmæssige og 
landskabelige værdier, som er baggrunden for fredningen og etableres et plejeudvalg som 
rådgiver for plejemyndigheden (nu Ringkøbing Amt, efter 1. janaur 2007 Ringkøbing-Skjern 
Kommune). Det vil være oplagt, at plejemyndigheden inddrager hytteejer-foreningen eller 
interesserede hytteejere i pleje-arbejdet, fordi de har hytte i området og suverænt er de 
hyppigste brugere af området. Dette ville være en form for borgerinddragelse, som bliver 
mere og mere almindelig i den offentlige forvaltning her i landet. Hytteejerne er derfor i 
denne interview-undersøgelse blevet spurgt, om de ser sig selv som medansvarlige for 
beskyttelse af naturen på hele Værnengene og om de kunne tænke sig at bidrage aktivt til 
naturforvaltning, naturpleje og naturudvikling på Værnet. Langt de fleste hytteejere svarer, 
at de føler et medansvar for at beskytte naturen på Værnengene, men det viser sig, at det 
for de allerflestes vedkommende alene er i form af at rydde op efter sig selv eller at være et 
mere passivt ansvar i form af at de er bekymrede for eksempelvis for lavt græsningstryk 
eller tilgroning. Mere end halvdelen svarer således, at naturpleje er lodsejernes ansvar. Lidt 
mindre en halvdelen svarer, at de godt kunne tænke sig at bidrage aktivt.  
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Diskussion: Selvom interview-undersøgelsen viser, at hyttejerne har et æstetisk og etisk 
natursyn (4.4.5.), som de altså deler med de typiske medlemmer af 
naturbeskyttelsesorganisationer, har flertallet åbenbart ikke som medlemmer af sådanne 
organisationer interesse for og villighed til at deltage aktivt med frivilligt arbejde med 
naturpleje i et naturområde, som de er de hyppigeste brugere af. Nogle jægerne blandt de 
interviewede peger ganske vist på, at det er naturligt for jægere at deltage i naturpleje 
(4.5.5.). Men når jægere gør det, er det oftest alene af deres egne jagtarealer, ikke af 
fredede arealer, hvor de ikke selv får et udbytte. Medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening 
deltager eksempelvis i hundredevis dels i frivillige, ulønnede optællinger af fuglebestande 
over hele landet, hvis resultater stilles gratis til rådighed for samfundet, dels i 
såkaldte ”caretaker-grupper”, der sørger for overvågning og naturpleje af fredede områder 
(17). Der er eksempelvis ”caretakergrupper” for både Vest Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord. 
I Danmarks Naturfredningsforening er medlemmer dels engageret i lokale, frivillige projekter 
som indsamling af affald på offentlige arealer, dels også i pleje af fredede områder (18). 
Man får det indtryk, at et flertal af hytteejerne gerne vil nyde de naturoplevelser det giver at 
have hytte i et af Danmarks største, fredede område, men ikke – som mange der er 
engagerede i naturbeskyttelses-organisationer – vil yde en frivillig, naturbevarende indsats 
til gavn for almenheden til gengæld.         
 
5.2.5. Støtten til de stramme restriktioner til hytterne 
Som anført i afsnit 1.3.4. fastlægger fredningen stramme krav til hytternes udseende og 
indretning og som anført i afsnit 1.3.6. støttes restriktionerne varmt af Foreningen af 
Hytteejere på Værnet. Det ser også ud til ud fra hytteejerenes udtalelser, at de støtter 
restriktionerne. Alligevel var der som det fremgår i år 38 påtaler fra tilsynsmyndigheden for 
overtrædelser. Og som det fremgår (afsnit 1.3.6.) har der for år tilbage et år været 55 
overtrædelser af bestemmelserne.   
Diskussion: Frygten for, at andre hytteejere vil prøve grænser af eller overtræde 
fredningsbestemmelserne synes på den ene side ubegrundet, fordi hytteejerne giver udtryk 
for, at de støtter fredningsrestriktionerne og netop fordi de nærer denne frygt, vil de være 
opmærksomme på overtrædelser. På den anden side viser de 38 påtaler i år og tidligere 55 
til hytteejere for overtrædelser, at der allerede er en del, der afprøver grænserne i 
fredningsbestemmelserne. Her ser det altså ud som om nogle hytteejere er dobbeltmoralsk: 
De giver udtryk for, at de støtter restriktionerne varmt og at de frygter, at andre hytteejere 
vil overtræde restriktionerne. Men en del af dem overtræder dem selv.    
 

 
Hytteejerne støtter fredningens stramme restriktioner for hytternes udseende. Når 

intervieweren bemærkede, at nogle af dem har eksempelvis terasse, som de ikke må have, 
lød svaret, at den var der før tilsynsmyndighedens opmåling i 1995 og derfor lovlig. 

 
 

5.3. Ringkøbing Amts adfærd 
 
5.3.1. Offentlighedens adgang til området 
Et af formålene med fredningen var at sikre offentlighedens adgang til Værnengene (1.1.). 
Det, der er sket i den forbindelse er, at der siden fredningen er etableret fugleudstilling i 
Nordladen, et fugletårn i en lille lund i Harkortsværn samt nogle informationsskilte. Der er 
også etableret en sti rundt om Bjålum Klit.  
Diskussion: Det er en kendsgerning, at Fredningsnævnet med fredningen af hytterne har 
sikret en lille, eksklusiv skare af befolkningen førsteparket til et af Danmarks største fredede 
arealer i al fremtid, der må således ikke bygges nye hytter og hytterne må ikke lejes ud. 
Men der er hidtil ikke fra Ringkøbing Amts side gjort særlig meget for at fremme resten af 
befolkningens adgang til området, især det område, hvor hytterne ligger eller for at formidle 
det kulturmiljø, som er baggrunden for fredningen af hytterne. Det stisystem, der ifølge 
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fredningskendelsen skulle etableres rundt om de tre indlandsklitter med hytterne og med 
kontakt til Bjålum Klit er endnu ikke etableret. Mens hytterne således er sikret for 
hytteejerne, hvoraf de fleste kommer fra andre amter, har Ringkøbing Amt som tilsyns- og 
plejemyndighed ikke gjort ret meget for at sikre egne borgere lettere adgang og fremme 
formidlingen af området, inklusive kulturmiljøet. Ringkøbing Amts tilsynsførende oplyser, at 
der ikke har været tid og ressourcer til at etablere stisystemet rundt om klitterne og at det 
ikke er tanken, at kulturmiljøet skal formidles eller gøres til en ”turistattraktion” (29).   
 
5.3.2. Bevarelse af de naturmæssige og landskabelige værdier 
Blandt formålene med fredningen af Værnengene er at sikre de landskabelige og 
naturmæssige værdier i området samt at sikre, at myndighederne ved pleje og 
naturgenopretning opretholder landskabstypen (afsnit 1.1. og 1.2.2.). Området er omfattet 
af en stribe nationale og internationale fredningsbestemmelser som anført i afsnit 1.2.2. 
Naturklagenævnets kendelse fra 2004 afgør, at fredningsmyndigheden skal udarbejde en 
plejeplan for området og etablere et rådgivende plejeudvalg (afsnit 1.2.4.). En række 
ynglebestande af fugle på Værnengene er halveret gennem de seneste 10 år. Blandt disse er 
klyde, som er én af de arter, der skal have særlig beskyttelse ifølge EU’s Habitatdirektiv 
(1.2.2.). Sammenholdt med forholdene på Tipperne tyder det på, at tilbagegangen 
hovedsageligt kan forklares ved manglende fugtighed, manglende afgræsning, fjernelse af 
opvækst mv. (1.2.3.). Dansk Ornitologisk Forening peger desuden på, at landbrugsdriften 
har stor betydning for ynglebestanden af engfugle. Flere hytteejere bemærker da også, at 
der græsser mindre kvæg på engene end før i tiden.  
Diskussion:  Plejemyndigheden Ringkøbing Amt har ikke, nu 2 år efter Naturklagenævnets 
kendelse, udarbejdet en plejeplan for Værnengene eller etableret et plejeudvalg. Danmarks 
Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, som ifølge Naturklagenævnets 
kendelse skal have sæde i plejeudvalget, er meget utilfredse med dette (afsnit 1.2.4.). 
Ynglebestandene af vigtige fuglearter går altså tilbage uden at fredningsmyndigheden, der 
skal varetage naturbeskyttelsesinteresser og offentlighedens interesse og - som der står i 
fredningskendelsen – ”sikre at landskabstypen opretholdes ved pleje og naturgenopretning” 
gør noget ved det.  
 
Fredningsmyndigheden ville ellers med plejeudvalget have en chance for at inddrage de 
hytteejere, der er interesseret (jvf. denne interview-undersøgelse afsnit 4.4.4.) i en aktiv 
naturbevarelsesindsats på Værnet. Dermed kunne hytteejerne, der af samfundet har fået lov 
til at have en hytte midt i et 4.800 km2 stort, fredet område, få en mulighed for at ”betale 
noget tilbage” til samfundet ved at være med til på frivillig basis at pleje området, og 
samtidig ville de selv få større naturoplevelser, idet en effektiv pleje vil give et rigere fugleliv. 
I det internationale naturbeskyttelsesarbejde såvel i IUCN, WWF Verdensnaturfonden som i 
EU er overskriften for al naturbeskyttelsesarbejde nu om dage, at den skal ske i samarbejde 
med og med aktiv deltagelse af de borgere, som bor i eller udnytter det pågældende område. 
I WWF er overskriften ”Participation with People” og i EU’s Natura 2000 naturbeskyttelses-
arbejde er overskriften ”People and Partnership” (15). Denne strategi bruges også i stigende 
grad i Danmark, eksempelvis af Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med etablering af de 
50 jagt-og forstyrrelsesfrie kærneområder i 1990’erne (16). I de senere år har begrebet 
borgerinddragelse også vundet stigende indpas i den danske kommunale forvaltning og i 
debatten, især i forbindelse med kommunalreformen. Ringkøbing Amt ville ved inddragelse 
af hytteejerne i plejeudvalget og plejen af Værneenge kunne sikre borgerinddragelse og 
samtidig gavne både fuglelivet og andre borgeres naturoplevelser. Men denne mulighed har 
amtet altså ikke udnyttet. Både Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks 
Naturfredningsforening, der begge skal have en plads i sådan et plejeudvalg, er ivrige efter 
at få det etableret og ser gerne, at hytteejerne inddrages i naturplejearbejdet. Den 
tilsynsførende for området i Ringkøbing Amts Naturafdeling oplyser, at der ikke har været tid 
og ressourcer til at udarbejde en plejeplan og nedsætte et plejeudvalg og da amtet nu 
nedlægges må denne opgave løses af Ringkøbing-Skjern Kommune (29).  
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Det vide udsyn over landskabet er noget af det, hytteejerne fremhæver som en meget vigtig 
kvalitet ved naturen på Værnengene. Denne hytte ligger på ”Strandvejen”, dvs. på 

nordsiden af Store Mjøl i første parket til udsigt over Værnengene og Tipperne.  

 
 
 
 
 
 
6. Konklusioner  
 
6.1. Konklusioner af interview-undersøgelsen 
 
6.1.1. Hytternes ejerforhold 
Flertallet af hytteejere: 

• Kommer fra Midt- og Sydjyske byer, mange fra mindre byer 
• Bor i hus derhjemme 
• Er i 50’erne eller ældre 
• Har købt deres hytte, men havde tilknytning til området før de købte hytten, enten 

fordi forældre eller andre familiemedlemmer har hytte eller fordi de er kommet i 
området med jagtkammerater, der har hytte.  

 
Konklusion 
Den typiske hytteejer er et jysk parcelhusejer-par i pensionsalderen. 
Hytteejer-skifter foregår i stor udstrækning som ”selvsupplering”, og der er derfor et meget 
tæt netværk af familie- og vennerelationer mellem hytterne. Det er altså ikke blot en frase, 
når flere hytteejere på Store Mjøl betegner det sociale netværk blandt hytteejerne som ”én 
stor familie”. Pga. dette generationsskifte og ”selvsuppleringen” er hytteejerne en meget 
homogengruppe med – viser deres selv-formulerede svar i interview-undersøgelsen – 
forbløffende ens prioriteringer, holdninger, interesser og værdier. Denne homogenitet giver 
en stærk fællesskabsfølelse, men den rummer i sig risikoen for lukkethed overfor andre, 
eksempelvis ”turister” som er hytteejernes betegnelse for andre borgere, der bruger 
Værnengene. Det kan være et problem, eftersom området blandt andet er fredet for at 
skaffe hele offentligheden dvs. alle borgere adgang til området og de naturoplevelser, 
området rummer. Her synes der at være behov for en aktiv indsats fra tilsyns- og plej- 
myndigheden side for at sikre, at alle andre borgere også får udnyttet deres ret til at bruge 
området og opleve såvel naturen som kulturmiljøet uden at de herved skal føle, at de er 
uglesete eller trænger ind på privat område. 
 
6.1.2. Hytternes brug 
Flertallet af hytteejerne: 

• Bruger hytten som familiefritidshytte sammen med 2. og 3. generation.    
• Bruger hytten én eller flere gange om måneden i forårs-, sommer- og 

efterårsmånederne, dvs. det meste af året 
• Er blevet mere ”aktive naturbrugere” end jægere, men jagt og fiskeri er 

næstvigtigste aktivitet  
• Har tæt socialt samvær med andre de hytteejere  
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Konklusion 
Selvom jagt og fiskeri stadig er en meget vigtig del af hyttelivet, og i hvert fald af 
hytteejernes identitet og deres sociale fællesskab, kan det konkluderes, 
at ”generationsfællesskabs-livsstilen”, det sociale fællesskab med naboer og aktiv naturbrug 
(gå, cykle og køre ture, se på fugle og blomster etc.) nu er blevet det centrale i brugen af 
hytterne, samt at hytten har en meget vigtig position i hytteejernes liv med hyppige ophold. 
De føler sig stærkt knyttede til hytten og livsstilen i hytten. For mange hytteejere er hytten 
det centrum, deres liv drejer sig om, afspejlet i citat fra én af hytteejerne: ”Når vi kører 
herfra tænker vi: Hvornår vi kan komme herud igen”. Dette afspejles også af, at der mødte 
omkring 200 op til generalforsamlingen i Foreningen af Hytteejere på Værnet i juli 2006.         
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6.1.3. Ejernes oplevelse af hyttelivet 
Flertallet af hytteejerne foretrækker hyttelivet frem for at holde fri derhjemme i parcelhuset, 
i et sommerhus eller et kolonihavehus af følgende grunde:  

• Frihed for pligter  
• Roen og stilheden 
• Nærheden til naturen 
• Det primitive liv i hytten 
• Fællesskabet omkring jagt og fiskeri 
• For at få afslapning, afstressning og opladning 

 
Konklusion 
Det enkle og ”vegeterende” liv i hytterne rummer stor livskvalitet for hytteejerne.  
De oplever frihed fra hverdagslivets krav og pligter. Frihed fra alle hjemmets moderne 
bekvemmeligheder som vaske- og opvaskemaskine, varmt vand i hanerne og wc, som ellers 
er opfundet og anskaffet for at lette hverdagen, er åbenbart en stor kvalitet for hytteejerne. 
De nyder at skulle hente vand, varme vand til hånd-opvask og at tage brusebad udendørs i 
solvarmet vand, ”spejderlivet”, som nogle af dem kalder det. De finder ro, glæde og 
afstressning i de praktiske gøremål omkring husholdningen. De nyder friheden fra TV og 
computere og de mange indtryk og informationer, man skal forholde sig til herfra og 
foretrækker roen og stilheden og ”at lave ingenting”, som én af dem udtrykker det. De 
nyder nærheden til naturen, at have tid og ro til at følge med i dyrenes liv og årscyklus, 
vejret og lyset over engene. Og de nyder fællesskabet med naboer, der lever helt det 
samme liv og som har de samme interesser: Jagt, fiskeri, naturen, familien, hytten og 
hyggen. ”Man følger jagtens døgnrytme. Man kobler af fra den normale livsrytme og lever i 
et med naturen og vejret”, som én af dem udtrykker det. Der er en søgen ”back to basics” i 
hyttelivet, en glæde og lettelse ved at have en nostalgisk ”tidslomme” , hvor alting ikke går 
så stærkt, som i vort moderne, supereffektive hverdagsliv. På den måde kan hyttelivet også 
være et eksemplen på den nye livsstils-trend, der kommer fra USA, som kaldes ”simple 
living”.  

 
En af de vigtigste grunde til at hytteejerne elsker livet i hytterne er friheden fra pligter, 
friheden til at lave ingenting. Alle hytterne har fantasifulde navne. Denne hedder ”Paladset”. 
 
6.1.4. Hytteejernes forhold til naturen 
Flertallet af hytteejere bruger naturen til: 

• Gåture 
• Jagt og fiskeri 
• Fugle- og plante-kiggeri 
• Cykel- og køreture til naturlokaliteter i omegnen 

 
Flertallet af hyttejerne: 

• Har et æstetisk og etisk  natursyn 
• Har et passiv holdning til medansvarlighed for at beskytte naturen i området, dvs. de 

vil kun rydde op efter sig selv og overholde fredningsbestemmelserne 
• Mener ikke, at de kan eller bør deltage aktivt i naturbeskyttelse og -pleje af de 

fredede arealer på Værnengene 
 

Konklusion    
Naturen i området – dvs. hele de 2.600 hekatar i Værnengene – har stor betydning for 
hytteejerne. Det er én af de væsentligste grunde til, at de sætter hyttelivet så højt, som 
anført ovenfor. De er også ivrige brugere af den omgivende natur i form af gåture, jagt og 
fiskeri. Deres værdsættelse af naturen afspejler sig i et æstetisk og etisk natursyn, selvom 
man skulle vente, at de med jagt- og fiskeri som omdrejningspunkt ville have et 
nyttepræget natursyn. Men selvom de således deler natursyn med naturbeskyttelses-
engagerede i eksempelvis Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, 
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så har de ikke disse gruppers ønske om og interesse for at deltage aktivt og bidrage med 
frivilligt arbejde til naturbeskyttelse og naturpleje. At deltage i eksempelvis rydning af 
opvækst, kogræsser-laug eller høslet, som mange frivillige med naturbeskyttelses-
synspunkter gør i både Danmark og andre europæiske lande, er dem åbenbart fremmed. 
Her slår grundholdningerne som jægere og fiskere, dvs. det nytteprægede natursyn, måske 
igennem: ”Man gør kun noget for naturen, hvis man får noget ud af det”. Eller også skyldes 
flertallets negative svar, at der simpelthen ikke er tradition for sådan en indsats og viden om 
den i de kredse, hytteejerne kommer fra. Men da næsten halvdelen svarer positivt til, at de 
godt kunne forestille sig at gøre en frivillig, aktiv indsats, ligger der måske et potentiale her 
for borgerinddragelse for plejemyndigheden, efter 1. januar 2007 Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 
 
6.1.5. Hytteejernes syn på fremtiden og områdets udvikling 
De fleste hytteejere mener: 

• At langt den vigtigste gevinst ved fredningen er, at de kan beholde deres hytter 
• At de ikke vil sælge deres hytte, selvom priserne nu er 10-doblet 
• At fredningen ikke vil betyde nogen ændring i brugen af hytterne og klientellet, der 

ejer hytterne, fordi livsformen er så fast forankret gennem flere generation 
og ”selvsuppleringen” 

• At der er risiko for, at nogle andre hytteejere vil prøve at overskride de stramme 
rammer for hytternes udseende, som fredningen fastlægger  

• At området om 10-15 år skal være fuldstændig som det er nu 
 
Konklusion 
For hytteejerne er det helt afgørende og allervigtigste, at de kan beholde hytterne. De 
afviser blankt tanken om at sælge hytten og score en gevinst på mindst en 10-dobling af 
den oprindelige pris. Det viser deres stærke tilknytning til hytten og hyttelivet. Næsten alle 
ønsker og regner med, at hytten skal gå i arv til børn og børnebørn. Flertallet tror ikke, at 
fredningen af hytterne vil få nogen betydning for området, livsstilen og ejer-klientellet. 
Hytteejerne ønsker, at området om 10-20 år skal se præcist ud, som det gør idag og deres 
største frygt er, at andre hytteejre skal overskride fredningsbestemmelserne, så det kommer 
til at ligne et sommerhus område. Det viser, at der hos hytteejerne er tale om et meget 
traditionsbundet og konserverende og dermed statisk syn på områdets fremtid. De ønsker at 
den materielle og  immaterielle kultur, der findes nu, bevares helt uændret og ønsker ingen 
udvikling af nogen art. Tværtimod ser de al udvikling/ændring som noget negativt. Det er 
tydeligt udfra hytteejernes udtalelser, at de fleste ønsker at bevare området uændret for 
deres egen og deres børns og børnebørns skyld. Kun to giver udtryk for, at de ønsker at 
bevare det for almenhedens skyld som det kulturmiljø det er.      
 

 
Hytteejerne mener ikke, at det er et problem at bevare den immaterielle kultur, for de 

næste generationer får hyttelivet ind med modermælken. 
 
 
 

6.1.6. Hytteejernes syn på bevarelse af den immaterielle kultur 
De fleste hytteejere mener: 

• At livsformen i hytterne vil blive bevaret helt automatisk, fordi 1. generation af 
hytteejere har taget 2. og 3. generation med i hyttelivet siden de var små. 

 
Konklusion 
Bevarelsen af den immaterielle kultur er ikke noget problem, fordi den sker automatisk i 
kraft af den ”generationsfællesskabs-livsstil”, som er karakteristisk for livsformen på Værnet: 
Børn og børnebørn får livsformen ind med modermælk, - og bliver lige så begejstrede for 
den som forældrene. Dertil kommer den ”selvsupplering”, der sker ved ejerskifte: At 
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hytteejerne prøver at få venner og ligesindedede til at købe hytter, der er til salg. Som én af 
dem udtrykker det: ”Jeg tror, at ånden vil blive bevaret, fordi folk lærer deres børn og 
børnebørn om livet herude. Jeg tror også, at ejerskifter fortsat vil ske til familie eller venner 
og bekendte. Hvis folk, der ikke kender livet og stilen i forvejen køber en hytte, så tror jeg 
ikke, de vil kunne trives, så vil de sælge igen. Hvis ikke man kan lide ”spejderlivet”, så kan 
man ikke trives her”.   
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6.1.7. Naturbeskyttelses-interessernes syn på fredningen af hytterne og 
hytteejernes rolle i fremtiden 
 
Konklusion vedr. tilsynsmyndigheden Ringkøbing Amt: 
Ringkøbing Amt v/ landskabsarkitekt Lisbeth Werngreen, Naturafdelingen mener: 

• At hyttejerne generelt er gode til at overholde fredningsbestemmelsernes krav til 
hytterne indretning og udseende og til omgivelserne   

• At det største problem fremover bliver at forhindre, at hytterne bliver ”for fine”, dvs. 
at de ved materialevalget ved reparation og vedligeholdelse kommer til at ligne 
sommerhuse for meget. Udseendet som ”primitive hyttebyer” skal fastholdes 

• At hytteejerne på lige fod med andre kan inddrages i naturplejen på Værnengene, 
hvis de har lyst 

• At bortskaffelse af toiletaffald på anden måde end ved nedgravning er hytteejernes 
eget problem, ikke amtets 

 
Konklusion vedr. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks 
Naturfredningsforening:   
De to foreningers repræsentanter er enige om: 

• At fredningen af hytterne er en realitet og at de i sig selv ikke udgør noget 
naturbeskyttelsesproblem, hvis restriktionerne til hytterne overholdes 

• At det er helt utilfredsstillende, at amtet endnu ikke har udarbejdet en plejeplan for 
Værnengene og nedsat det plejeudvalg, som Naturklagenævnets kendelse fastlægger 

 
Dansk Ornitologisk Forening påpeger desuden: 

• At landbrugsdriften, herunder pløjning og gødskning, har stor betydning for 
bestanden af ynglefugle 

 
Danmarks Naturfredningsforening påpeger desuden: 

• At hytteejerne generelt er gode til at overholde fredningsrestriktionerne 
• At hytteejernes toiletaffald og husholdningsspildevand kan udgøre et miljøproblem 

for grundvandet og Ringkøbing Fjord 
 
 
6.2. Sammenligning med konklusionerne fra 1993 
Et af formålene med nærværende interview-undersøgelse var:  
”At følge op på museets interview-undersøgelse for 13 år siden vedr. ejerforhold, brug af 
hytterne etc. for at belyse, om der er sket en ændring/udvikling i ejerforhold og brugen af 
hytterne”.  
 
Nærværende undersøgelses konklusioner skal derfor sammenlignes med konklusionerne fra 
Skjern-Egvad Musuems interview-undersøgelse blandt hytteejerne i 1993. Den havde 
hovedsageligt følgende konklusioner om hytteejernes brug af hytten og livsstilen (afsnit 
2.1.): 
 

• At hytterne har udviklet sig fra rene jagthytter brugt af mandlige jægere til 
familiehytter, der bruges som fritidshus af hele familien 

• At det sociale samvær med familien og andre hytteejere har fået mindst lige så stor 
betydning som jagten 

• At den typiske hytteejerne ikke længere bor i lejlighed i større byer, men er 
parcelhussejere 

• At naturen stadig er en væsentlig grund til, at hytteejerne tiltrækkes af Værnet 
• At hytterne bliver brugt året rundt, men højsæson er sommer og efterår 
• At mange hytteejere bruger alle ferier og fridage i hytten 
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• At hytteejerne groft kan dels op i tre grupper: 1) Fuldtidshytteejeren, der 
tilbringer ”sit halve liv” i hytten, ofte er det en pensionist, 2) Weekend hytteejeren, 
som tilbringer stort set alle sine weekends i hytten og 3) Den mere moderate 
weekend hytteejer, der tilbringer en forlænget weekend nogle gange om året i hytten. 

• At det uformelle, uforpligtende, uhøjtidelige er kærnen i det sociale fællesskab blandt 
hytteejerne 

• At hytteejerne ikke repræsenterer nogen speciel samfundsgruppe 
• At det sociale miljø på Værnet er meget dansk, idet hytterne ikke må lejes ud. 
• At hytteejerne ikke er interesseret i kloakering og indlæggelse af el og vand i 

hytterne 
• At hytteejerne ikke ønsker, at hytterne udvikler sig til almindelige sommerhuse 

 
Konklusion  
Resultatet af denne interview-undersøgelse svarer på næsten alle punkter til resultatet af 
interview-undersøgelsen i 1993, blot er tendenserne forstærket: 
 

• Hytterne er blevet endnu mere til familiefritidshytter, i denne undersøgelse 
kaldet ”generationsfællesskabs-livsstil” frem for rene jagthytter 

• Det sociale samvær med familien og andre hytteejere har fået endnu mere betydning, 
men jagt og fiskeri er stadig det identetsskabende og samtaleemnet, selvom udbyttet 
af jagten og fiskeriet er gået meget tilbage og flere jægere nu driver jagt andetsteds 

• Hytteejerne er stadig parcelhussejere 
• Naturen er i endnu højere grad blevet grunden til, at hytteejerne tiltrækkes af 

Værnet, afspejlet i, at de bliver ved med at komme, selvom udbyttet af fiskeri og jagt 
er gået meget tilbage 

• Hytterne bruges stadig året rundt med højsæson forår-sommer og efterår, men da 
hovedparten af brugsmånederne ligger udenfor jagtsæsonen viser det nuværende 
brugsmønster også, at hytterne er blevet mere familiefritidshytter end jagthytter  

• Det sociale miljø på Værnet er stadig meget dansk, idet hytterne ikke må lejes ud, og 
det fremhæves af hytteejerne som en væsentlig kvalitet og én af de vigtigste grunde 
til, at de foretrækker hytterne frem for sommerhuse 

• Hytteejerne er stadig ikke interesseret i kloakering og indlæggelse af el og vand i 
hytterne, og de støtter varmt de skrappe fredningsbestemmelser, der forhindrer 
dette 

• Hytteejerne ønsker stadig ikke, at hytterne udvikler sig til almindelige sommerhuse. 
De ser det tværtimod som et skræmmebillede og en situation, de frem for alt vil 
undgå 

• Det uformelle, uforpligtende, uhøjtidelige er stadig kærnen i det sociale fællesskab 
blandt hytteejerne. Dørene står åbne og man går ud og ind hos hinanden  

 
Følgende konklusioner fra interview-undersøgelsen i 1993 kan denne interview-undersøgelse 
ikke sammenligne med, da spørgsmålene/resultatet denne gang ikke giver basis for 
tilsvarende konklusioner, nemlig: 
 

• At mange hytteejere bruger alle ferier og fridage i hytten 
• At hytteejerne groft kan dels op i tre grupper: 1) Fuldtidshytteejeren, der 

tilbringer ”sit halve liv” i hytten, ofte er det en pensionist, 2) Weekend hytteejeren, 
som tilbringer stort set alle sine weekends i hytten og 3) Den mere moderate 
weekend hytteejer, der tilbringer en forlænget weekend nogle gange om året i hytten. 

• At hytteejerne ikke repræsenterer nogen speciel samfundsgruppe 
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6.3. Besvarelse af undersøgelsens spørgsmål 
Udover ovennævnte havde nærværende interview-undersøgelse også følgende formål: 
 

• At belyse, hvordan hytte-ejerne efter fredningen ser på områdets udvikling og deres 
egen rolle i den udvikling. 

• På baggrund af ovenstående at belyse følgende spørgsmål: A. Hvordan kan den 
nuværende hytte-livsform (immaterielle kultur) bevares i fremtiden. B  Giver 
erfaringerne fra sagen om hytterne og deres fredning basis for at finde nye 
samarbejdsformer mellem hytteejere og naturbeskyttelses-organisationer. C. Kan 
hyttekulturen give erfaringer og inspiration til udvikling af en ny, dansk fritids-kultur 

 
 
6.3.1. Hvordan ser hytteejerne på områdets udvikling efter fredningen og deres 
egen rolle i den udvikling. 
 
Jvf. afsnit 6.1.5. og 6.1.6. ønsker hytteejerne at bevare området som det er, dvs. de ønsker 
ingen udvikling. Det er de utroligt enige om og lægger alle meget vægt på. De ønsker 
hverken udvikling i form af forbedring af hytternes faciliteter, dvs. indlæggelse af el, vand og 
kloakering, eller i form af udvide hytterne eller ændre deres udseende. De støtter 
fredningens stramme restriktioner for hytternes udseende og ser overtrædelse af disse 
restriktioner som den største fare for området. Deres største frygt er at området skal udvikle 
sig til et sommerhusområde. Og her vil de gerne spille en rolle ved at øve selvjustits og 
socialt pres, så andre hytteejere ikke overtræder restriktionerne. De ønsker også alle at 
bevare den livsstil, de har i hytterne og er sikre på, at det sker automatisk gennem 
den ”generationsfællesskabs-livsstil”, som de fleste praktiserer. De lægger altså megen 
vægt på at bevare såvel den materialle som den immaterielle kultur i hytterne og vil gerne 
spille en rolle i den forbindelse.  
 
Når det gælder den omgivende, fredede natur, som de bor midt i og er de vigtigste brugere 
af, ser de imidlertid ikke sig selv som spillende en aktiv rolle (afsnit 6.1.4.). Flere udtrykker 
ellers bekymring for, at området gror til og ikke afgræsses tilstrækkeligt, men de ser ikke 
sig selv som medansvarlig for eller havende en rolle i, at naturen plejes og udvikles. Heller 
ikke selvom de af intervieweren gives eksempler på, at borgere andre steder i landet bruger 
fritid til at pleje fredede områder. Det er en kendsgerning, at en række yngle-fuglebestande 
på Værneengene går tilbage. Og bedømt ud fra situationen på Tipperne er løsningen på det, 
at der iværksættes naturplejeforanstaltninger på Værnengene, eksempelvis i form af mere 
afgræsning, rydning af opvækst mv., aktiviteter som hytteejerne måske kunne spille en rolle 
i. Men den rolle ser de ikke sig selv i, selv om de er meget intensive brugere af naturen i 
området. 
 
6.3.2. Hvordan kan den nuværende hytte-livsform (immaterielle kultur) bevares i 
fremtiden 
Som anført i konklusionen i afsnit 6.1.6.: 
Bevarelsen af den immaterielle kultur er ikke noget problem, fordi den sker automatisk i 
kraft af den ”generationsfællesskabs-livsstil”, som er karakteristisk for livsformen på Værnet: 
Børn og børnebørn får livsformen ind med modermælk, - og bliver lige så begejstrede for 
den som forældrene. Dertil kommer den ”selvsupplering”, der sker ved ejerskifte: At 
hytteejerne prøver at få venner og ligesindedede til at købe hytter, der er til salg. Som én af 
dem udtrykker det: ”Jeg tror, at ånden vil blive bevaret, fordi folk lærer deres børn og 
børnebørn om livet herude. Tror også, at ejerskifter fortsat vil ske til familie eller venner og 
bekendte. Hvis folk, der ikke kender livet og stilen i forvejen køber en hytte, så tror jeg ikke, 
de vil kunne trives, så vil de sælge igen. Hvis ikke man kan lide ”spejderlivet”, så kan man 
ikke trives her”.   
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Hytteejerne er ivrige brugere af den omgivende natur, blandt andet med hyppige gå- og 
cykelture. Næsten alle hytter har cykler stående udenfor. 

 

 
6.3.3. Giver erfaringerne fra sagen om hytterne og deres fredning basis for at finde 
nye samarbejdsformer mellem hytteejere og naturbeskyttelses-organisationer? 
 
Bedømt ud fra hytteejernes holdning til en aktiv naturbevarelsesindsats er flertallet ikke 
interesseret i et sådant samarbejde eksempelvis om at gå aktivt ind i naturpleje, mens et 
stort mindretal er. Svarene kunne tyde på, at der i de kredse, hytteejerne på Værnet 
kommer fra, ikke er tradtion for eller kendskab til borgeres aktive naturplejeindsats. Den 
negative indstilling kan således muligvis skyldes manglende viden. Spørgsmålet er derfor, 
om ikke en del hytteejere ville være positive, hvis de fik en konkret henvendelse om at 
indgå i et sådant samarbejde og i konkrete projekter udarbejdet af plejemyndigheden i 
samarbejde med lodsejerne og plejeudvalget, jvf. afsnit 5.3.2. og 6.1.4. 
 
Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening mener, at fredningssagen 
ikke umiddelbart giver basis for nye samarbejdsformer mellem hytteejere og 
naturbeskyttelsesorganisationer, men at dette evt. kunne ske via plejeudvalgets arbejde (26, 
28). Dansk Ornitologisk Forenings repræsentant har personligt gode erfaringer med 
samarbejde med jægere om naturpleje, og ser ingen modsætningsforhold mellem jæger-
interesser og naturbeskyttelses-interesser, når det gælder optimering af forholdene for 
fuglene. Han ser gerne konkret projekter, hvor interesserede hytteejerne kunne inddrages, 
men påpeger, at det afgørende er, hvad lodsejerne mener og ønsker, da det er dem, der 
som ejere af arealerne har det sidste ord (26).       
 
 
 
6.3.4. Kan hyttekulturen give erfaringer og inspiration til udvikling af en ny, dansk 
fritids-kultur 
En fritidskultur i et fritidshus består dels af de fysiske omgivelser, selve huset, dvs. den 
materielle kultur, dels af livsstilen i huset, dvs. den immaterielle kultur. Spørgsmålet vil 
derfor blive besvaret ved at dele det op i den materielle og den immaterielle kultur. 
 
Den materielle fritidskultur: Hytterne 
Moderne fritidshuse/sommerhuse ligner i stigende grad parcelhuse i størrelse og udstyr. De 
har indlagt vand og el og er kloakeret, og mange er udstyret med TV/video,  
opvaskemaskine og vaskemaskine, nogle endda også med pool/spabad. Sammenlignet med 
dem er hytterne på Værnet meget mere miljørigtige set i relation til ressourceforbrug. Dels 
fordi de er mindre, dvs. der er brugt færre materialer til at bygge dem. Dels fordi 
ressourceforbruget af vand og el er mindre, fordi der ikke er indlagt vand og el og kloakeret. 
På de punkter mindre hytterne på Værnet mere om økologisk byggeri end traditionelt 
sommerhusbyggeri. Men de kemiske toiletter, hvis indhold med klorholdige kemikalier 
graves ned i området og udledningen af urenset husholdningsspildevand til naturen er ikke 
særlig miljørigtigt i forhold til grundvand og vandmiljøet i Ringkøbing 
Fjord/Nymindestrømmen. Heller ikke forbruget af gas (fossil energi, der fører til CO2-
udledning) til komfur og køleskab er særlig miljørigtigt.   
 
Der er ingen tvivl om, at fremtidens fritidshusbyggeri bør være mere miljørigtigt, både hvad 
angår materialevalg i byggeri og indretning, og hvad angår ressourceforbruget, hvis vi skal 
leve op til målsætningen om en bæredygtig udvikling, som Danmark har forpligtet sig til 
internationalt (19). En ny, dansk fritids-kultur i fritidshuse bør altså bygge på princippet om 
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bæredygtighed. Og her kunne hytterne på Værnet godt danne grundlag for en 
videreudvikling af et koncept med ”primitive”, økologiske fritidshuse. Men materialevalget 
skal i givet fald være økologisk/bæredygtigt hele vejen igennem, husene skal forsynes med 
el fra solceller og/eller vindmøller samt muldtoiletter og eksempelvis rodzoneanlæg til 
rensning af husholdningsspildevand. (Principper og løsninger for økologisk byggeri findes 
blandt andet på hjemmesiden for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (20)).  
 
Man kunne eksempelvis forestille sig, at Ringkøbing-Skjern kommune, som fra 1. januar 
2007 bliver tilsynsmyndighed, foreslog hytteejerne at nogle hytteejere,der har lyst, deltager 
i et udviklings-projekt med omstilling til sådanne bæredygtig løsninger som et 
demonstrationsprojekt og som led i kommunens Agenda 21 Handlingsplan, hvis der kunne 
skabes mulighed for dette indenfor rammerne af fredningsbestemmelserne. (Hver kommune 
skal i henhold til Planloven udarbejde en Agenda 21 Handlingsplan, herunder plan for 
byøkologiske løsninger (21)). Som én af Danmarks største sommerhuskommuner ville det 
være oplagt, at kommunen iværksætter et udviklingsarbejde med eksempler på 
økologiske/bæredygtige frrtidshuse/sommerhuse. En anden mulighed kunne være, at 
kommunen udpeger et område som ”eksperimentel zone” for økologisk fritidshusbyggeri. 
(Ringkøbing Kommune har eksempelvis udlagt et boligområde i Rindum ved Ringkøbing til 
økologisk bebyggelse (23)). Kommunen kan naturligvis ikke som på Værnet lægge et 
sådant ”fri-zoneområde” midt i et fredet naturområde, men Ringkøbing-Skjern kommunen 
kunne måske finde et område tæt på et naturområde, sådan at hytterne også fik nogle af de 
naturattraktioner, som hytterne på Værnet har. Bedømt ud fra hytteejernes – og 2. og 3. 
generations – vægtning af nærheden til naturen, er mange interesseret i at give køb på 
moderne bekvemmeligheder, hvis de kan have fritidshus i en vild, uplejet natur og tæt på et 
fredet naturområdet. På det punkt kunne hytterne på Værnet altså også være inspiration til 
en ny fritidshus-type.      
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Hytterne på Værnet kunne måske danne basis for et projekt om udvikling af ”primitive”, 
økologiske fritidshuse. Parret her er nye hytteejere og var igang med en totalrenovering.   

 
 

Den immaterielle kultur: Livsstilen i hytterne 
Skal man finde tre nøgleord, som dækker de kvaliteter i livsstilen i hytterne, som hyttejerne 
sætter så højt, er det nærhed, fællesskab og primitivitet/enkelhed, nemlig: 
Nærhed til hinanden i familien og mellem generationerne, nærhed til naboer og nærhed til 
naturen. 
Fællesskab med familiemedlemmer om løsning af det praktiske arbejde i hytten og om 
naturaktiviterne som gåture og fælleskab med andre hytteejere om jagt, fiskeri, 
vedligeholdelse af hytterne og måltider. 
Primitivitet/enkelhed i livsstilen (omend livet i hytterne i realiteten ikke er nær så 
primitivt som den er i hytteejernes selvopfattelse og bevidsthed, se afsnit 5.2.1.). Men 
livsstilen er præget af, at det meste af tiden går med de basale, menneskelige 
fornødenheder som at skaffe vand (hente vand ved fælleshanen), skaffe mad (jagt og 
fiskeri), sørge for boligen (vedligeholde og forbedring af huset) og at følge med i naturens, 
dyrelivets og vejrets gang (som er en forudsætning for udbytte af jagt og fiskeri – og 
oprindeligt for overlevelse).  
 
I realiteten er der her tale om beskrivelse af basale, menneskelige aktiviteter og daglige 
opgaver, som går helt tilbage til jæger-samler kulturen, dengang mennesker levede i små, 
overskuelige grupper, i stammer. Muligvis er det denne nærhed til urmennesket som – 
ubevidst for hytteejerne – gør livet i hytterne så attraktivt. En enkelt hytteejer kommer i 
nærheden af dette i hans beskrivelse af, hvad naturen på Værnet betyder for ham, nemlig 
en 80-årig mand, der bor fast i sin hytte i hele sommerhalvåret /22/. Han sagde: ”Jeg kan 
specielt godt lide den mere barske, vestjyske natur. Der er nok noget urmenneske i os. Og 
det er vi tættere på her end i en bøgeskov. Der er noget oprindeligt i naturen her”.  
 
Spørgsmålet er, om vort moderne, globaliserede, over-effektive, over-informerede og 
stressede liv skaber et større og større behov for at komme tilbage til menneskets rødder, 
tilbage til at beskæftige sig med menneskets basale behov og tillige et behov for at indgå i 
mindre, overskuelige fællesskaber med andre, der har de samme holdninger, værdier og 
behov som én selv. At ikke blot 1. generation af hytteejere (som for manges vedkommende 
er så gamle, at de kender den enkle livsstil fra deres barndom og fællesskabet fra små 
landsbyer for 50 år siden), men også 2. og 3. generation, dvs. yngre par og deres børn, 
inklusive teenage børn, føler sig tiltrukket af denne livsstil kunne tyde på dette. Det kunne 
den trend, der kommer fra USA og som kaldes ”simple living” også. Herhjemme er den 
lanceret af en ung, kvindelig journalist i bøger, artikler og foredrag (22). Foreløbig ser den 
trend dog ikke ud til at slå meget an her i landet. Meget mere udbredt og levedygtig er den 
enkle livsstil, der har været praktiseret af miljø- og økologisk bevidste danskere gennem 15-
20 år i en stribe økologiske landsbysamfund, som blev udviklet gennem 80’erne og 90’erne, 
men som man ikke længere hører så meget til i offentligheden og i medierne. Ikke desto 
mindre lever de videre i bedste velgående og flere nye kommer løbende til. De er samlet i 
Landsforeningen af Økosamfund (22). I mange af disse økolgiske landsbysamfund 
praktiseres et både økologisk, ressourcebevidst og enkelt liv i økologisk byggeri og med 
fællesskab om husbyggeriet og nogle steder også økonomi og arbejdsliv. Beboerne her har 
valgt deres livsstil ud fra en økologisk og bæredygtig holdning og fundet et fællesskab med 
andre om det. Og de lever det på fuld tid. Hytteejerne har fundet sammen i et fællesskab 
om jagt og fiskeri som en fritidsbeskæftigelse og har udviklet den enkle livsstil på basis af 
nødvendighed: Hytterne må ikke være større og har aldrig haft indlagt el, vand og 
kloakering. Men glæden og tilfredsstillelsen ved det enkle liv og fællesskabet er lige stor hos 
begge parter.          
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”Sommerhusene i den nuværende form overlever ikke”, lød meldingen fra Aalborg 
Universitet i medierne i juni 2006. Udsagnet baseres på, at halvdelen af de tyske turister i 
danske sommerhuse er forsvundet i løbet af de seneste 10 år. Derfor er forskere ved 
universitetet igang med at ”opfinde en ny model”, oplyste turismeforsker Peter 
Kvistgaard. ”Det kommer ikke igen med de traditionelle, enkeltstående sommerhuse. Vi vil 
have meget mere fællesskab end vi selv aner”, udtalte han (24). Også denne udmelding 
tyder på, at tiden er inde til at finde en afløser for det traditionelle sommerhus. 
 
Denne søgen mod større fællesskab frem for individualisme ser andre forskere og eksperter 
også. ”Danskerne er trætte af selvoptaget materialisme og søger i stedet det gode liv i nye 
former for fællesskab”, lød det i Jyllands Posten den 22. juli 2006 (25). Konklusionen er 
baseret på udtalelser fra sociologen Eva Steensig og direktør i trend- og 
konsulentvirksomheden Pejgruppen Poul Erik Jakobsen, der siger: ”Jo mere overfyldt verden 
bliver, jo mere vil vi søge forenkling, indhold og  mening med livet, og efter en periode 
domineret af trangen til nydelse og optimalisme, vil vi foretrække substans og enkelhed”. 
Fremtidsforskeren Liselotte Lyngsø erklærer sig enig. Hun siger: ”Vi har været helt ude ved 
individualismens ydre kant. Nu svinger pendulet tilbage og skaber et behov for at indgå i 
sammenhænge med andre. Men i modsætning til flowerpower-halvfjerdsernes 
solidaritetsbegreb, er moderne fællesskaber selvvalgte og baseret på personligt engagement. 
Det kan være alt fra madklubber til foreningsarbejde. Det vigtigste er, at man føler, man 
deltager i noget større”. Sociologen Emilia van Hauen kan også se tendensen. Hun mener, vi 
har indset, at vi ikke kan trives alene og at vi derfor er nødt til at ville fællesskabet for at 
overleve som mennesker. Jagten på meningen med tilværelsen er hastigt stigende, mener 
Liselotte Lyngsø, fordi rigtig mange har mere end rigeligt, og derfor har opdaget, at det 
gode liv er at yde noget for andre.   
 
På den baggrund kan det konkluderes: Den store interesse for – for ikke at sige kærlighed til 
– det enkle liv, fællesskabet og nærheden til naturen, som findes hos alle generationer, der 
bruger hytterne på Værnet, kunne tyde på, at inspiration til afløseren sommerhusene og til 
en ny dansk fritids-kultur måske skal findes i den materielle og immaterielle kultur i hytterne 
på Værnet. Fordi den repræsenterer en modsætning til – og en frihed fra – vort 
materialistiske, individualistiske, stressede, over-stimulerede, over-informerede livsstil. Som 
én af hytteejerne udtrykker det: ”Værdierne ved at være her ikke-materielle. Det er ikke 
hyttens udseende eller det, man serverer, der betyder noget. Det, der betyder noget er 
måden, vi er sammen på, uanset uddannelse og social position” /32/. Så måske kan de 
meget traditionsbundne, konservative (i betydningen at de ikke ønsker nogen forandring af 
hytterne eller deres livsstil) og nostalgiske hytteejere netop ved at søge tilbage til og 
fastholde nogle basale menneskelige traditioner og aktiviteter vise sig at blive trendsættere 
for en ny fritidskultur baseret på en ikke-materiel, enkel livsstil og på immaterielle værdier 
som fællesskab med naboer, nærhed mellem generationer og nærhed til naturen.  
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