
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Rektangel
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OVERFR1~DNINGSNjEVNErrS lCENDELSESPROTOKOL

An.~ 19(")2 de'" 29. ",l.' -""'.J;-.~J. _ " • .1. I ._ . afsagde overfredningsn~v~st

på grundJ.ag af mundtlig og skriftJ.ig votering følgend e

kenc~olse

i sagen nr. 1439/60 ved.rørende 23~dr:"Y'-C;i en nf f':2dnings!",3.')v:,'lC'-c

for Hjørring amtsrådskr:=>ds under 27, jllli :.921 afsngt frodninf:s"

kendelse vedrørende rrJ.2.ty nI'" 2 o.f mmgen købstacls bygrLlll d ,J ,

D::m 27 n juli ::.921 p.::saede frerlningsnævnet fo:'.~E:jørring

amtsrådskreds fredningskende~se vedrø~ende de~ st2ten tilhør~n~o

s&kaldte 11J18 pJ.ant~ge i Skagen~ ~8tr6 nre 2 af ~kagcn k0bGt8~1~:

bygrunde,

~rcdningssor~~tutte~ er 8ålyden~o:

..!... 11 Plani;ageYl bevares i dens nuværende skH\"kels0 ~)nrl slwv l

dog Gsledes at den v-::,cD.:Lgeholdes efter klitvæccnetc dcøn V"'. ~1(.l,

g2~mIG og udgåoo:::: t:cæe:." f j S'rn8S og nye tn-ser ~Jl(1.n.tcG. h \ro."~ d.nT,

2.

indrottec.o til Testaurs.tions- el1_c:,:' beværtningsol'ug, J.-igc30m

der heller ikke i pln.nta[';en ffi-J. j.ndr8ttes b1.ornst8rb3de 01--'.e1'

c1.ndCDpynt, der v.:C1,ll botap;e plp.nt8.[';011 dem: skik:w1so se'Ti 81,:C'v,

3.

som do,:!, vil h~,vo ilt ;3ftc:cko:"11TI0. ("10 inntru1<:3er meSl,hensy::.'l t:il
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væsenet."

I skrivelse nf 3. september 1960 til fredningsnævnet har

Skagen byråd andraget om ophævelse af fredningen for såvidt
angår et nærmere angivet areal af plantagen på ca. 9.500 m2, deT
ønskes sammenlagt med kommunens ejendom matr. nr. 63 af Skagen

købstads bygrunde, kaldet Gåsemarken. På det således sammenlngte
areal ønsker man at opfø~e et nyt sygehus i tilknytning til det
nuværende, der kun ved en vej er adskilt fra Gåsemarken.

Byrådet har til støtte for sin ansøgning anført f),tdet,

• er en fordel at kunne opføre det nye sygehus i forbindelse med
det gamle, at Gåsemarken alene ikke er stor nok til at rumme

det nye sygehus, og at der ikke kan findes andre eenede arealer
til sygehusbyggeri.

Byrådets ansøgning har af fredningsnævnet været forelagt
naturfredningsrådGt og Danmarks naturfredningsforening, dar beg-

ge har udtalt sig imod, at ansøgningen imødekommes. Man har

henvist til det principielt betænkelige i at dispensere fra

eksisterende fredninger, samt til at en dispensation i dette
tilfælde vil medføre et betydeligt indgreb i plantagen, der har

særlig historisk interesse, og desuden ved sin beliggenhed nu
nærmGst må betragtes som et parkanlæg for byen.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds har efter
forhandling med de interesserede den 2. november 1960 afsagt
følgende kendelse:

"Der vår enighed om, ••••• at kunne tage spørgsmålet til
afgørGlse efter naturfredningslovens § 18.

Nævnets medlermner var endvidere enige om at udtale, at

det ville være forkasteligt at bygge sygehus på industri- og
.'
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minkfarmarealer. Det store område nordøst for byen og ud til

Grenens spids er fredet og bør ikke angribes. Den her under
sagen omhandlede statsplantage, matr. nr. 2 af Skagen købstads

bygrunde er ca. 11 ha stor, og den af byrådet ønskede hektar
til sygehuset udgør såvel efter nævnets skøn som efter over-o

klitfogdens og klitdirektoratets udtalelser forstmæssigt den
mindst værdifulde del 8.1 plr-illtagen.Omend nævnet nærer betænke--

liehed vod at angribe det fredede område, finder dets medlem-
mer dog under hensyn til den meget tungtvejende almene interesse'. i gode sygehusforhold for befolkningen i købstaden og oplandet,

hvilket skønnes at oVGrveje almenhedens interesse i at bevare

også den ønskede hektar fredet, at lrunne ophæve fredningen på
denne hektar. Det er dog et vilkår, at en bræmme så bred sara

--mulig og ikko under lo meter af parcellen op mod den iiJ.bagevær8ndo

del Qf statsplantagen friholdes for bebyggelse, og at den nuvæ-·
rende beplantning, novnlig de store træer, i vidost muligt om·-

fang bevares til beskyttelse af den nye sk0vgrænse. Do+' er end-

videre et vilkår, at der ikke senere vil blive fremsat andragende
om inddragelse af yderligere dele rtf plantagen til syr;ehusudvi-

delse, og det er endeligt et vilkår, tltbeligge:::J.hedsplan,tegnin·.

ger og beskrivelse nf sygehusbye;~s'3:cietforud. for påbegync.elson
forelægges fredningsnævnet til sfgørelsG efter lovens § ~5, stk.

4. "

Konklusionen er sålydende:

"Fredningsnævnet s kendelse af 27. juli 1921 ophæves,for
så vid t angår det her under sagen omhandlede areal på l hD. ud
mod Lunds alle som ind tegnet på kortet, bilag 3, på ovennævntE)
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vilkår."

Ved skrivelse nf 30. november 1960 har Danmarks natur-

fredningsforening indanket denne kendelse for overfredningsnævnet,

der den 6. maj 1961 har besigtiget arealet og forhandlet med re-
præsentanter for klageren, 0kagen byråd og statens klitdirektorat.

Til støtte for sin nnke hnr naturfredningsforeningen

især henvist til, at mal' af principielle grunde må nære den

største betænkelighed ved, at der gives adgang til indgreb i
et fredet område. En tilladelse som den i sagen omtal-e vil
kunne få uoverskuelige følger og danne et farligt præcedens.

Det er overfor overfredningsnævnet oplyst, at landbrugs-
ministeriet og finansministeriet har tiltrådt salget af den

.., ,

omhandlede del af Skagen gamle plantage for en pris nf 3 kr.
2pr. m mod, at kommunen til gengæld vederlag8frit overdroger

klitvæsenet to arealer beliggende i tilslutning til SkQgon klit-..
plantage, nemlig matr. nr. 244 c af Skagen købstads markjorder

2af nreal 20.240 m og en parcel af matr. nr. 246 a af Skagen

købstads markjorder af areal 38.700 m2•

Da overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnæv-
net anførte, vil kendelsen vmre at stadfæste.

Et kort Hj .118, der viser det areal, som udgår af fred-
ningen er vedføjet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e c:< •
Cl •

Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds under

2. november 1960 afsagte kendelse stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
. / ,bekræft;2~.~

Nt..?-..?;.-:( '·7..~:'1"/?.~~''':./.>t:/?

Kaas-Petersen
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Hjørring Amtsrådskreds.

•

År 1921 den 27. juli middag kl. 12 mødte fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds, nemlig formanden Dommer O.C.Knudsen af
Sæby, R. af Db., Amtsrådsmedlem, Gårdejer Chr. Ugilt, Over Ugilt
og Maler Michael Ancher af Skagen, R. af Dbg., Dbmd. i Overplan-
teurboligen i Skagen i anledning af en skrivelse af 7. marts
1921 fra Klitinspektør J.P.Bang, OxbØI, hvori henstilles, at
Skagens lille Plantage, beliggende omkring Overklitfogedboligen,
optages blandt de fredede arealer.
Det bemærkes, at plantagen ejes af staten.

For staten mødte Overklitfoged Dahlerup, R. af Dbg., der frem-
lagde fuldmagt af 23. juni fra landbrugsministeriet.
Fredningsnævnet og Overklitfoged Dahlerup besigtigede derefter
plantagen og enedes om, at plantagen på grund af dens skønhed
og ejendommelighed bør optages blandt de fredede arealer; Over-
klitfoged Dahlerup oplyste, at plantagen er matrikuleret som
nr. 2 af Skagens Købstads Bygrund.

•
Nævnet afsagde derefter følgende

K e n d e l s e :
Under denne sag er der for fredningsnævnet rejst spørgsmål om
fredning af den så~tdte lille ~lantage i Skagen - beliggende
omkring Overklitfogedboligen.

Plantagen, der er matrikuleret under nr. 2 af Skagen Købstads
Bygrund, ejes af staten. Efter at have besigtiget plantagen be-
stemmer fredningsnævnet i medfør af §§ 1 og 5 i lov nr. 245 om
naturfredning af 8. maj 1917, at plantagen på grund af dens
skønhed, ejendommelighed og oprindelse - den er et af klitbe-
plantningens første forsøg - vil være at optage blandt de fre-
dede arealer på følgende betingelser:



1. Plantagen bevares i dens nuværende skikkelse som skov, dog
således, at den vedligeholdes efetr Klitvæsenets skøn ved
at gamle og udgåede træer fjernes og nye træer plantes, hvor
det måtte tiltrænges.

2. Der må i plantagen ikke opføres villaer eller pavilloner,
indrettede til restaurations- eller beværtningsbrug, lige-
som der heller ikke i plantagen må indrettes blomsterbede
eller anden pynt, der kan betage plantagen dens skikkelse
som skov.

• 3. Plantagen skal som hidtil være tilgængelig for publikum,
som dog vil have at efterkomme de instrukser med hensyn til
orden og sømmelighed i plantagen, som måtte fastsættes af

'Klitvæsenet.

Thi eragtes:
Den staten tilhørende plantage i Skagen - beliggende omkring
Overklitfogedboligen - matr. nr. 2 af Skagen Købstads Bygrund
vil være at optage blandt de fredede arealer på de ovenfor under
1 - 3 angivne betingelser.

At efterkomme under adfærd efter loven.

Otto C. Knudsen Michael Ancher Chr. Ugilt

I
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, LANDSRETSSAGFØREll BJARNE JOHNSEN
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, ':>,. ~Jat.r,.nr ..:,"65,2. Skaeen købstads
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Advokater:
Anm c l d ~elssagfører BjørneJohnseD

Advokat Ib Frank
Viborg
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oUnclerskrevne NOTIDJYLLf..,:NDS Al'I'l'SRADdeklarerer herved som
ejcre af ejcnclOl~menma tr. nr. G5,2. Skat;en købs tads hygrunde med
vir:~ninG .for nuværende og senere ejere af nævnte ejendom og par-
celler heraf, at der på et areal af størrelse ca. 6130 m2 og af
Lorm oG belibsenhed, som vedhæft~de tinglysningsrids, udfærdiget
i dece~ilier1971 af landinspeKtør Løhde, Skagen, udviser, ikke
må opføres nOben bebYGGelse eller installeres faste anlæg af no-
~en art, men at nævnte areal fremtidie skal bevares som skov og
.forvaltes og forstmæssiGt behandles som en inteGreret del af

!
I

I

II"
l l.

Sl~agcrl Gamle Plantage under Statsskovvc;asenets :forvaltning.

matr.
~.Jærvo~rencledeklaration vil være at tinglyse på ejendoI1Uuen

nr. 65.2.' Sl~agen l;:øbstadsbycrunde med respekt af de incltil
dato t.l.nclyste servitutter, lJienforud :for al pantegccld.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er
for Nordjyllands Amts Nordlige :F'redningskreds.Fredninc;snæynet

,.~.

Aalborg, den
'~ .

For Nordjyllands amtskommune: "

"

','
l,
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Udfærdiget i december 1971,i anledning af tinglysning af deklaration
om bevarelse af skov fri for bebyggelse. ' .' .
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Tinglysningsrids i 1:1000 over
matr. nr. 65c
SKAGEN KønSTADJ BYGRUNDE,,:, ,", ~ ~ ., '.;:' ~ • tO lo,' • ,"
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Deklarationen omfatter det med rød akraver1ng~
viste areal ca. 6130 ~. "," ..
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~'Cempe.L.:.0=:::> Kr. REG. NR. 60 <7 0·00 O
{I Matr.nr. 65 E., S~agen Anmelder:

-Nordjyllands amtsråd,
Ved Stranden 16,
9000 Aalborg.5782

11 OKT~ 1976'
" " f"",',1'" J" t",

DEKLARATION

Underskrevne Nordjyllands amtsråd deklarerer herved som ejer af
ejendommen matr.nr. 65 E., Skagen kØbstads bygrunde, med virkning
for nuværende og senere ejere af ejendommen og i fortsættelse af
den under 31. juli 1974 på ejendommen tinglyste deklaration

• at bestemmelserne i nævnte deklaration tillige skal være
gældende for det på vedhæftege, af landinspektØr Herluf
LØhde, Frederikshavn, udfærdigede deklarationsrids med
blå skygge viste areal på ca. 1040 m2, beliggende sydvest
for det oprindelige deklarationsareal, og

at der efter nærmere bestemmelse af Statsskovbruget, Nordjyl-
lands Distrikt, med udgangspunkt fra nordskellet for
matr.nr. 65 c etableres stiforbindelse til plantagen fra
Hans Baghsvej.

r
l'

I
Nærværende deklaration, der tinglyses som en forudsætning for fred-
ningsnævnets tilladelse til opførelse af en sygehustilbygning, som
berØrer det af den oprindelige deklaration omfattede areal, vil væ-
re at tinglyse på ejendommen matr.nr. 6S c, Skagen købstads bygrun-
de, med respekt af de indtil dato tinglyste servitutter, men forud
for al pantegæld.

påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Fredningsnæv-
net for Nordjyllands Amts nordlige Fredningskreds.

Aalborg, den .f: oktober 1976.

1
-:;j:l~n~s';:dÆ:i1

==rter
/ am kommunaldirektør
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Tinglysningsrids 1 1:1000 vedr.
matr. nr. 65c
SKAGEN BYGRUNDE..NordJyllands Amt

AKt: :SKaD .j nr.'i' f
, (udfyldoe" -.-. ..... ,

65~

5!cag~n 5Y9chu.5

Deklarationen omfatter de med rØd og blå skygge viste arealer.

Udfærdiget i juli 1976 i anledning af tinglysning af ændring af
deklaration om fredskov.

~
landinspektØr

JC
__ a~AIS
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00090.00

Dispensationer i perioden: 05-04-1976 - 02-01-1995



'~ior.djy\'a.nC1San " ..l:' l''''' _·'CO-

.... " fredningsKreds
Ktb. Nit

Br•• 4.r.-le•• du ,. apr11 1976,•. ,6,n,
v~ ,..,...,v--

Miljøministeriet
Nybrogade 2
l2o? København V.

Modtaget' frednln;astyrel&en

= 9 APR. 1976

~....-~_......-

'. I.net har d.d. tl1akreyet arkitekterDe Aadre.en A/s, DrolUl1nglllJld,
sAle4e••

Vader heaY1aniag t1l Der•• andrage.4e af 'l. oktø~er 1975 .ed-
rarende tilladel.. til .pf.rel.e af tl1~7cn1a.t11 ~kagen -.,gehu.,
aatr. ar. " ~ Skagen k.b.tad. bJCJ"Unde .ed4eler BæYnet heryed,80.
påtaleberettiget etter 4en på aatr. nr. " C Skagen købstads bJ--~runde den 31. 3uli 1974 ti.S1Tst •• erYitut,tilladel.e til det an••gte.

Det er eD torud ..tniAg for tilladel.en, at det af ovennævnte
deklaration omfattede areal udyide. 80d .Jdvest aed ca. 1040 .2, og
at der .ft.r -.r.ere ~e.temmel.e af Stat••kov~ruget, NordjJlland.
distrikt, .ed udsangspuakt tra Bord.kellet fra .atr. nr. 65 c eta--~l.ree etitorbiade1.e t11 plantagen tra Eane Baghevej.

Udkast til deklaration og kort toryentes trem.endt.
NæYDet. afgerel.. kan inrlbringea til prevelee for OYerfredn1ngs-

Dævnet, N7rop.sade 22, 1602 Kø~enhaYD V. inden 4 uger tra modtageleen
at denae .eddelel.e.

Den givne tilladel.e kan ikke udnyttes før udl.bet af klage- J

frieten •,,~,
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:~loatageti
3l<ov- oq Naturstyrelsen

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT.
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 9R 12 71 11. qO .60

Aalborg, den 03. Ol. 95.

FS 42/1994~ vedrør~ncj~ inQr~tJling ~f parkerjngspladser iSkagen g~mle Plamqge.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til NordJyllands Statsskovdi-
strikt.

Med venlig hilsen

~~/~.:.----<::;.-z.z--:r~

-- Sortsøe Jensen

)(..1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening v/Ove Kromann Christensen.Skagen.
4. Skagen kommune.
5. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
6. Egon Skjørbæk.
7. Gunnar Bagh.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalhorg, den 02.01.95.

Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands Statsskovdistrikt,
Sct.Laurentiivej 150
9990 Skagen.

PS 42/1994: Vedrør~Ad~ indretnipg af parkeri.Qgl'pladser iSk~gen gamle Plantage.

De har ved skrivelse af 24. juni 1994 anmodet om dispensation fra fredningsnævnets
kendelse af 27. juli 1921 om fredning af den staten tilhørende plantage i Skagen til
etahlering af parkeringspladser ved "Krøyers Hus" i plantagens sydligste del som vist på
fremsendte tegninger.

Nævnet kan godkende det ansøgte i henhold til tegning henævnt "alternativ 2". idet dog
den del af parkeringspladserne. der herører jorddiget på arealet, ikke udføres, før det er
sikret, at diget ikke er fredet.

Der skal bibeholdes slørende beplantning mod veJen.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50. stk. 1. og kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning. Klage skal indgives skriftligt
til fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder. hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Jeg beklager den sene besvarelse.

Med venlig hilsen

Sortsøe Jensen
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