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RE<q NR. 5\3
Udskrift-----------------af

OVERFREDNING:JNÆVNET S KENDELSE SPROTOFOL •------------------------------------------

Aar 1940 den 19.Januar afsagde overfrednlngsnævnet
paa Grundlag af skriftlib og mundtlig Votering følgende

K e n d e 1 s e

i Sa gen Nr. 251/1936 vedr Ø'r'enneoprette Ise a f en Flyveplads
pes en mindre Del af et fredet Omr~ade ved Grenaa.

Efter at Overfredningsnævnet ved Kendelse af, 22.0kto-
ber 1936 havde iværksat Fredning af A,refller ved Kysten ved Grene~,

har Grenaa Byraad den 22.Novem~er 1939 rettet Henvendelse til
Overfredningsnævnet om Tilladelse 'til at lade anlægge en Flyve-
plads paB et nærmere angi vet Areal fl.fde fredede Omraader. Hen-
vendelsen er anbefalet af Formanden for Fredningsn~net for Ran-
dars Amt.

Da Overfredningsnævnet ikl{e finder, at Oprettelsen af
den ønskede Flyveplads paa det angivne Sted vil have nogen for-
ringende Indflydelse paa det fredede Omr.aade, og da man herefter
maa finde det rettest, at den ønskede Tilladelse gives, vil Over-
fredningsnævnets fornævnte Kendelse være at ændre i Overensstem'T'else
hermed.

T h i b a s t e m m e s:
Den ef Overfredningsnævnet den 22.0ktober 1936 afsagte

Kendelse vedrørende Fredning af Arealer ved Kysten ved Grenaa m.m:
ændres saaledAs, at det tillades Grenaa Byre'ad et lade anlægge en
Flyveplads pea et Areal af det fredede Omraade, hvilket Areel er

gg,OPlyst at omfatte Dele af Matr.Nr. 64, 76, 77 og 86, sJ le af Gre-
nas KØhstads Markjorder.

P.o.V.
Frederik V.Petersen.

(sign. )
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FREDNINGSN~VNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.clftiftgllt,.dl

e
e
•

Soncfgod. 12 . 1900 Rand.rl
Tel.fon 06· ..37000

Rand.rl. d.n 11'. jul i 1986.
HC/em1 •. rs.; 112/86

REG.Nl s13 ..oO(J
Grenaa kommune,
Torvet 3,
8500 Grenaa.

Til fredningsregisteret
til orientering ~()/?--e~

~

Ved en af nævnet den 9. december 1985 truffet afgørelse
godkendte nævnet på visse nærmere angivne vilkår et lokalplan-
forslag nr. 42 for Grenaa kommune omfattende dels en udvidelse
af Grenaa Trafikhavn, dels etablering af en lystbådehavn, dels
anlæg af nye strandområder tildels indenfor arealer, som er om-
fattet såvel af den ved Overfredningsnævnets kendelse af 4. maj
1936 om fredning af kysten ved Grenaa, dels af den senere indfør-

..........
te bestemmelse om strandbeskyttelseslinie, jfr. naturfredningslo-
ven s § 46, stk. l. P ro j ek te t om fatte t.--mod syd en dæ kmo le .

/'

Afgørelsen er upåanket.
I den i fotokopi vedhæftede ansøgning har kommunen ansøgt

om tilladelse til anlæg af midlertidig adgangsvej ad eksisterende
vej og etablering af et midlertidigt depot for materialer i for-
bindelse med opførelse af dækmolen, som vil blive gennemført som
første etape af anlægget,så vidt muligt i eftersommeren og ef ter-
året 1986, men ellers i forsommeren og sommeren 1987.

Der henvises til vedhæftede kort.
De af vejen og depotet berørte arealer er omfattet af

fredning og strandbeskyttelseslinie.
I den anledning godkender nævnet herved efter drøftelse

tt med Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, den ansøgte brug af

.-



vejen og etablering af materialedepot i forbindelse med anlægget
af den søndre dækmole på følgende vilkår:
at den befæstning af vejen, ~om måtte bliv~ nødvendig, sker efter

samråd med Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret,
at der i forbindelse med foranstaltningerne tages størst muligt

hensyn til området,
at depotet kun anvendes til oplag af materialer vedrørende den

nævnte fase af havneanlægget, og
at retablering af de af tilladelsen berørte arealer, ligeledes ef-

ter samråd med amtsfredningskontoret, skal være afsluttet inden
udgangen af 1986, eller såfremt arbejdet først kan gennemføres

Itt i løbet af 1987, da inden udgangen af dette år.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

ee
l'

•
retholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år •

KOPI til:

* l. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbh. K.
2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,

8000 Arhus C. J.nr. 8-53-52-707-83-3.3.
3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l, 8270 Høj-

bjerg.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-.-------- .._---.-.-.-------------------

Aar 1936 den 22 .Oktober afsagde Overt'rednlngsnævnet
paa Orundlag at' skrit'tlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i sagen 251/1936 vedrørende Fredning at' Arealer ved Kysten ved Ore·
naa m.m.

Den af Fredningsnævnet tor Randers Amtsraadskreds den
4.Maj 1936 afsagte Kendelse er indanket t'or Overfrednipgsn~net
af Ejeren at' de fredede Qmra8der, Orenaa Kommune, ved dennes Byrssd.

Overt'redningsnævnet har den 23.September 1936 besigtiget
de fredede Omraader

Et'ter Besigtigelsen forbBndlede overt'redningsn~net med
Repræsentanter for Byr8adet med det Resultat, at man enedes om at
opretholde Fredningsnævnets Bestemmelser angaaende Fredning at' det
i Kendelsen under I omhandlede Areal.

Med Hensyn til Arealet i Kendelsen omhandlet under II
enedes man om at begrænse Fredningen forsaavidt angaar Bebyggelse
til den Del at' Arealet, der er beliggende mellem Vandet ved daglig
Vandstand og en Linie parallel hermed i en Afstand af 100 m., dog
saaledes øt opt'ørelse at' sanatorium vil kunne ske nærmere ved
Vandgrænsen, forsaavidt der fra lægekyndig Side m8stte blive stillet
Krav derom. Bestaaende Fredskovs1'orpligtelse forbeholdes.

Hvad endelig angaar det i Kendelsen under III nævnte
Areal enedes man om at undtage den sydlige Del indtil den paa det
Kendelsen vedhæftede Kort med I-II bettegnede Linie t'ra Fredningen,
hvorved dog bemærkes, at en Del a! dette Areal er undergivet Fred-
skovst'orpligtelse. Den i Kendelsen bestemte Fredn!ng at' Arealet.
~ordlige Del, paa Kortet betegnet med I-II~-Ø, indskrænkes saaledes I

at Bebyggelse mas tinde Sted pa8 den Del af Arealet, der er beliggen~
de mellem Vejen mod Vest og den vestlige Fod af Klitrækken, som
strækker sig over Arealet t'ra Nord i omtrentlig sydlig Retning, me-.
dens enhver Bebyggelse paa Arealets øvrige Del forbydes.
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T h i b e s t e m m e s
Den af 'fredningsnævnet for Randers.amtsr~dskreds ~en.4,maj

1936 afsag~e kendelse stadfæstes med foranstående ændringer.
... - .P: o". v.

Frederiks V. Petersen
(sign)

1.,1
• ;~ l I

\. ,
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Forhandlingsprotokollen tor Fredningsnævnet for Randers
Amt"sraadskreds.

K e n d e l s e

afsagt den 4/5 19}6.
I. Ifølge betinget Skøde ejer Grenaa Kommune Matr.Nr.64, 76, 85,
84, 77, 81 mg 86 Grenaa Købstads Markjorder. En Del heraf nemlig
95,5 ha Hede er paa det nærværende Kendelse vedhæftede Kort vist
med blaa Skravering. Arealet ligger vest for "Havlund" og nogle
dertil stødende til Bebyggelse indtagne Arealer og begrænses, dels
af Kommuneplantagen mod Nord og imod Vest, dels af Pullerevsgrøften
mod Syd indtil oa 200 m fra Ejendomegrænsen til Fuglsang Bys Jorder,
fra hvilket Punkt der følges en ret Linie til denne. Arealet angives

'forøvrigt ved Punkterne g-U.
Overfor Randers Amts Fredningsnævn er der af Skovrider Thyssen

so~ Repræsentant for Danmarks Naturfredning fremsat Begæring om, at
dette Areal fredes paa Vilkaar.

"Arealet skal vedblivende henligge i Naturtilstand, det maa ikke
bebygges, beplantes, dyrkes, afvandes, 1ndhegnes eller paa anden
Maade forstyrres ved Gravning o.l., samt ved Bortt,jernelse af Lyng,
Grue 0.1.

Enhver Forringelse af det landskabelige Indt~yk'ved Rejsning af
Master,. Reklameskilte o.lign. er forbudt. Ligeledes forbydes det
at henkaste Affald eller Genstande af enhver Art paa det fredede
Terræn. Kreaturgræsning og Høslet maa ikke finde 'Sted.

Opslag, der tilsigter at haandh~e Fredningsbestemmerserne og
forebygge Brandfare, samt Anlæg af Veje, Stier o.lign.' Foranstalt-
ninger. maa vel iværksættes og udføres, men kun med' F~edningsnævnets

i,Sanktion.
\

Den pas Hedearealet forekommende spredte Træb'ev~ksn1ng' 'saavel
som senere Selvsaaninger, bevares 1 det Omfang, der iormen~s forene-
ligt med de landskabelige Hensyn. løvrigt foretages'Borthugst og da
fornemmelig af Træarter, som ikke tillader Lyngen at- vokle under sig.
Hugsten foretages af Hedeselskabeta tilsynsførende Skovrider under
Hensyn hertil."



, "

~en ind i Omraadet beliggende "Fuglaang Plantage", jfr. Punkter-
ne Q.R.S.T. af Areal ea 15 ha er ikke medtaget under Naturfredningen.

Overfor denne Begæring er.der.ikke fremsat nogen Indsigelse af
Grenaa Kommune •.

II. Ifølge betinget Skøde ejer Grenaa Kommune Matr.Nr.81 og 82

III.

Grenaa Købstads Markjorder, en Del heraf eller 26,5 ha strækker sig
fra Katholm Skel i Syd indtil Pullerevet i et ea 170 m bredt Bælte' ~.~. :.~
fra Havet indtil en proj ekteret og afmærket Ve jforlængelse. Hele, '/1
Arealet er angivet ve~ Punkterne V.X.Y.Z. og vist med blaa SkraV$~~

l /" ~ ~

Arealet begæree fredet mOd Bebyggelse og mod Beplantning ud~.}O~
t. ~den skovbevoksede Del af Omraadet, der alt er fredekovepligtig. l

Grenaa Byraad har til traadt Porslaget , dog med den Ind~krænY'~
at Byraadet forbeholder sig Ret til at disponere: over Arealet t'1f...~~.~\:
d~rpaa at lade opføre Badehoteller, Sanatorier, Børnehjemeller Ir o r
ligJlende IneU tut i aner. ~o 00':;"

Grenaa Kommune ejer dernæst ifølge endelige Skøder Matr.Nr.60,~'
70, .69" 79 ogL.83_Gr~naa Købstads Markjorder.

J ~..

Mea Hensyn til den Del af disse Arealer, der strækk~r sig
Pullerevet til Grenaaen i et Bælte fra Havet til den dels anlag ',•.(.;I

dels projekterede og afpælede Vejforlængelse paa Kortet angivet t >JF',
ved punkterne?.t:.ø.AA.y.Z. ialt 32,6 ha begæres ,Byggeriet, der hl1 "~::
forefindes øjeblikkelig standset. Kravet gælder ikke de indenfo1~i~;i
Omraadet beliggende 4 Matr.Nre. 66,71,67 og 80. r';'%:

Grenaa Byraad protesterer mod den under Punkt III begærte 1~~~~.
I. '. '..'".

Fredning og gør Tiltrædelsen af alle .de fremsatte Krav afhængig at ~)
",1

'.' r~,.
\:,,:.~.,:.~.

at dets Standpunkt i det hele godkendes af Nævnet.
Byraadet kræ~er dernæst en Predskovforpligtelse .paa Måtr.

Nr.79 og 83 ophævet.
Herved s~al bemærkes, at Nævnet ikke er kompetent til at ophæve

en Fredskovforpligtelse. •
I Skrivelse af 2l.Februar 1934 fra Danmarks Nat~rfredningsfor-

ening udtales bl.a. særlig angaaende de under III anførte Arealer
følgende: .'

. (

~Desværre er den Ødelæggelse af Klittens naturlige og storslaaede
Skønhed •••• senere blevet fortsat saa~des, at nu saa godt som



(: ..
~
I

'" .. . '. ' ., ..
:~..
' ..

I •
,P...
.. :. :..

hel~ Klitrækken nerfra og mod Syd til Pullerevet er bebygget paa en
for Naturskønheden fuldstændig ødelæggende Maade og med det Resultat,.
at det ca.25 ha store Areal, der ligger Vest for den hyanlagte Vej
fra Søren Kanne Plantagen Syd paa til ud for Pullerevet, og som vildE
være naturlig egnet til Bebyggelse, nu vil, være langt mindre til-
lokkende i saa Henseende paa Grund af den skæmmende Bebyggelse i
Klitten, og fordi denne Bebyggelse maa virke generende for Ophold paE
og Bad~ing fra Stranden. D~n skete Bebyggelse har derfor utvivlsomt
i høj Grad forringet Mulighederne for Udnyttelse af Arealerne Vest
for Vejen og har derved i det hele stærkt nedsat Arealernes Værdi.

Med Glæde har vi erfaret, at ••• Medlemmer af Mark- og

t

Beplantningsudvalget syntes at være ganske klar over dette uheldige
Forho~d, og n~ar dertil kommer, at Grundene ikke er solgt, men kun

udlejede, er der dog den Mulighed, at de nu eksisterende Bygninger
indenfor en overskuelig Fremtid enten helt kan fjernes eller flyttes
ti+bage p$a den anden Side af VeJen.-

I Skrivelsen stil~es dernæst Forslag til.Fredning af de foran
nævnte Arealer, idet .særlig skal fremhæves, at det:blev,foreslaaet,
at man ved Opsigelse.af de indgaaede Lejemaal søgte at faa fjernet
hele Bebyggelsen af Klitterne.

Forelø~ig ska~ bemærkes, at Nævnet selv har haft sin.Opmærksom-
hed henvendt paa denne Sag, men afventet, at de~ blev rejst af By-
raadet.

Grenaa Byraad har haft Lejlighed til at udtale sig eaavel skrift
ligt som mundtligt for Nævnet, der har besigtiget Omraaderne.

Med H~nsyn til det under I fremsatte Krav bemærkes, at dette
findes hjemlet i Loven om Naturfredning Nr. 245' af 'S.Ma'j1917 § l, I,
jfr. § 5,11, og der vil i Medfør af § 1,111, jfr. '§ 5,111 være at
give Almenheden Adgang til at opholde sig paa Omraadet.

Med Hensyn til det under II fremsatte Krav findes 'dette hjemlet
,r • ! ••• jved Lovens § 1,1, jfr. § 5, II, og det vil være at frede som begært,

" .og skal henligge i dets naturlige Tilstand, og der vil i Medfør af
, .

§ l,III, jfr. § 5',III være at gi ve ALmenheden Adgang ti'i at opholde
sig paa Omraadet og bade fra den frie Strandbred. • I,

" ,

Byraadets Krav om Ret til at disponere ov~r Om~a~det til at op-
føre Badehoteller, Sanatorier, Børnehjem eller lignen~e Institutioner
kan ikke imødekommes, da saadanne Byggeforetagender vilde berøve dett,



Omraade det eneste, der nu er tilbage af det smukke Strandparti,

dets landskabelige Skønhed, og Byggeforetagender af den nævnte Art vil

da ogsaa, efter Nævnets Opfattelse, være bedre tjent med at være be-.
liggehde: bag 'den:'pr~jekter~de' Vej"i tre ar' Beplkn'tnih'ge:h/ .,

Hvad endelig det· under' 1'iI 'rej'ste Krav angaar findes dette

hjemlet i Lovens § 1,111, jfr. § 5,11, og det vil derfor være at
'")

imødekomme, og saaledes at de'r ejheller" uden Nævnets Sanktion maå "I

.',~
foretages nogen som helst Ud~i'deis'e, Tilbygning m.v. af den nu-' .' 1

l l:.." ;være'nde' Bebygning', alt' hled'Respekt af å.UereCle' iovllgt' indgaaede . ~

• ,',o :'\ l
, . . I' Med:føi-'af §, t, .III tillades ae~' med-Hensyn"til" det ·Omraad~.:t,~{.::1

(' ..... ~.',~
',' der er" ~ngivet·j paa det Kendelsen' vedhæftede' Kort'''ved'' llUnkterne .w~..::r~;::·~:

,:., ø.I·~Ir ialt· S,S"ha,'at dette'bebygges'i de't-Omfan,€{a:et'overfor l:t:y.:"
... Frednihgsnævnet· god'tgø'res at være paakrævet til Op:førelse s:f Byk~.<.:: I

ninger bestemte' til indtfst:rlelle eller andre' V1rksoinhed~; der ~( :",
\: ;:i:<' r

- - , .. , .. maatte' blive Trang til' ar HEmsyntil Grenaa By eller HåVns økono-. l
miske Tarv, hvorimod anden Bebyggelse saasom til ålmih'aelige Be-l..~,il

"\'-4
boelseshuse~'Villaer, Sommerhuse"eller'lignende ikke maa finde s~ed~

\
Intet' Byggeforetagende maa'dog- påå.begYn'des>'før' Sag~n har væ~e1t~!

forelagt Fredningsnævnet i Medfør af § 18."·· . '" 1__ •• , ~. I

Der har ikke overfor" Nævnet'væråtinedlagt-Påå~t~nd o~ Ersta~~;
. l'

nihg, og som Sagen foreligger ses der o iøv:dgti'ikke 'at "kUnnebI1v",~~

,Spørgsmaal' derom. .. 'o".... i·· l • o', (- ~t-~~l~~
T h i b e s t e m m e s : ,. ll'~;'l'

Det ~~~ade af··M~tr. Nr. 64, 76, S5, 84~l 7i~L s'i"o~"~6 Grenaa ' ...:'\.;
, • ~. ~ \. \. _ "l ~ \ -"'. I '; ,"

Købstads Markjorder ialt 95,5 ha Hede, der pas Kortet er angive~ :
• • ~ • ~ , .' ". • ..:. ~ '~. I

ved Punkterne A-U skal vedblivende henligge i Naturtilstand. Det·~ .,.....

maa ikke bebygges, beplantes, dyrkes, afvande's ~o i~~~egnes ~~ler pittt·/
.... ,'. ,'" .... "'.' ~

anden Maade forstyrres ved Gravning eller lignende, samt ved Bort-,

li
~I
li
"

"Lej ekbntrakter; • ..... ,~l _... ...' , l' ,.. J ~

I.

I·,
I

, 'II
I:
II

I

fjernelse af Lyng, Grus og lignende.
.,.t ....... o_o _ :. ~ . ' : . J , .....

l'

Enhver Forringelse af det landskabelige Indtryk ved Rejsning
.... '. , "

af Master, Reklameskilte og lignende er forbudt. Ligeledes.forbydes
, ., • ~ • ~ I , '

det at henkaste Affald eller Genstande af enhver Art paa det fredede
- 1- •

Terræn. Kreaturgræsning og Høslet maa ikke finde Sted. .
~ '"",o: I,": f

... ~pslag, der tilsigter at haandhæve Fredningsbestemmelserne og
. , ,\) • I , I , .1

forebygge Brandfare, samt Anlæg af Veje, $tier og lignende Poran-

staltninger, maa vel iværksættes og udføres, men kun med Prednings-
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I

I

{
I

i::

nævnets Sanktion.
Den paa Hedearealet forekommende spredte Træbevoksning saavel

Bom senere Selvsaaninger, bevares i det Omfang, der formenes forene-
ligt med de landskabelige Hensyn. løvrigt foretages Borthugst og da
fornemmelig af Træarter, som ikke tillader Lyngen at vokse under sig.
Hugsten foretages af Hedeselskabets tilsynsførende Skovrider under
Hensyn hertil.

Den i Omraadet beliggende "Puglsang Plantage" jfr. Punkterne
Q.R.S.T. af Areal ea 15 ha er ikke medtaget under Naturfredningen.

Der gives Almenheden Adgang til at o pholde sig paa Omraadet.
Det Omraade af Matr.Nr.8l og 82 Grenaa Købstads Markjorder,

ialt 26,5 ha, der strækker sig fra Katholm Skel i Syd indtil Pulle-
revet i et ea 170 m bredt Bælte fra Havet til en projekteret og af-
mærket Vejforlængelse, angivet ved Punkterne V.X.Y.Z. fredes mod
Bebyggelse 'og Beplantning og bevares i dets naturlige Tilstand.

Der gives Admenheden Adgang til at opholde sig paa Omraadet og
bade fra den frie Strandbred.

Det Omraade af Matr.Nr.60, 70, 69, 79 og 83 Grenaa ~øbstads
Markjord, der strækker sig fra Pullerevet til Grenaaen i et Bælte
fra Havet til den dels anlagte dels projekterede og %fpælede Vej-
forlængelse paa Kortet angivet ved Punkterne Z.Æ.Ø.AA.Y.Z., ialt
32,6 ha fredes eaaledes, at der ikke fremtidig maa ske Bebyggelse
under nogen Bom helst Porm uden Nævnets Sanktion, alt med Respekt
af allerede lovligt indgaaede Lejekontrakter.

Med Hensyn til det Omraade, der er angivet paa det Kendelsen
vedhæftede Kort ved Punkterne Æ.Ø. 1,11, ialt 8,8 ha, tillades det,
at dette bebygges i det Omfang det overfor Fredningsnævnet godtgøres
at være paakrævet til Opførelse af Bygninger bestemte til industrielll
eller andre Virksomheder, der maatte blive Trang til af Hensyn til
Grenaa By eller Havns økonomiske Tarv, hvorimod anden Bebyggelse
saasom til almindelige Beboelseshuse, Villaer, Sommerhuse eller
lignende ikke maa finde Sted.

Intet Byggeforetagende maa dog paabegyndes, før Sagen har været
forelagt Fredningsnævnet i Medfør af Lovens § 18.

Riia G.M.Jensen N.C.Kjølhede
. . . . . . .

B213360
Linje  
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OVERFKEDNINGSNÆVNETS K&{D~LSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1958, den 21. august, afsagde overfredning8nævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i s&gen nr. 251/36 vedrørende fredning af arealer ved Grenå strand.

Ved overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936, hvorved
en af fredningsnævnet fOl'Randers amt den 4. maj 1936 afsagt
kendelse med visse ændringer stadfæstedes, iværksattes fredning
af nogle kystarealer ved Grenå strand. I kendelsen bestemtes
bl. a., at de Grenå købstadkommune tilhørende ejendomme matr.
nr. 64, 76 og 77 af Grenå købstads markjorder vodblivende skal
henligge i naturtilstand.

I skrivelse af 24. juni 1957 bar Grenå byri1d andraget om, at
et bælte mod øst på 60 mS bredde af de nævnte ejendomm~ som vist
på et andragendet medfølgende kort m~jblive ud taget af frednin-
gen, således at det kan danne afslutning på sommerhusbebyggelsen
ved Grenå strand.

Overfredningsnævnet har den 26. september 1957 besigtiget
det pågældende ar8a.l og forhandlet med repræsentanter for GrenR
byråd. Det oplystes, at byrådet havde vedtaget ikke a.t gå videre
m€o b8byggelsen end nu planlagt.

Cverfredningonævnet vedtog ikke at lade det omhandlede areal
udgå af fredningen, men at tillade bebyggelse med sommerhuse P~1
det omhandlede areal pa vilkår, at der ikke fjernos beplantning
udover, hvad der er uomgængelig nødvendi~t. Det forudsættes, at
den nævnte bebygeelse danner endelig afslutning på sommerhusbebye-
guloen vest for fredningsgrænsen. På et nærværende kendelse ved-

•



2.

tlj hæftet kort nr. Ra 109 over de i henhold tiloverfredningsnævnets
kendelse af 22. oktober 1936 fredede arealer er det omhandlede
60 m brede areal vist med en krydsskravering.

Skriftlig meddelelse om foranst~ende blev givet til Grenå by-
r8d under 17. oktober 1957.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 22. oktober 1936 afsagte

kendelse skal ikke være til hinder for, at det omhandlede areal
bebygges med sommerhuse på vilk~r, at der ikke fjoInes beplant-
ning udover, hvad der er uomgængelig nødvendigt .

••
Udskriftens rigtighed
bekræftes.

, ,.?~; ---e:
,,~ h.......-J!,:--;::q...e---

(:/'
F. Grage

overfredningsnævnets sekretær
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GRENAA KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET

Dato 8. juli 1986
Knud Bruno Andersen
kba/bc

Fredningsnævnet for Arhus Amt
att.: Holk Christiansen
Sandgade 12
8900 Randers

sagsbehandler

Journal nr.

Vedr.: Etablering af lystbådehavn ved Grenaa.

I henhold til telefonsamtale fremsendes hermed ansøgning om
tilladelse til etablering af midlertidig adgangsvej og
materialelager på strandarealet ved den nye lystbådehavn.
lØvrigt henvises til ansøgning af 27. november 1985.
Der ansøges konkret om tilladelse til oprettelse af en
midlertidig adgangsvej over klitterne med en trac~, som
vist på vedlagte kortbilag. Vejen er en eksisterende vej,
som i byggeperioden Ønskes anvendt til transport af byg-
ningsmaterialer m.v. til etablering af den sØndre mole.
Der søges derudover om tilladelse til oprettelse af et mid-
lertidigt materialelager på stranden.
Materialelageret og vejen skal kun anvendes i byggefasen,
som maksimalt vil være 2 år. Såsnart havnebyggeriet er
færdigt, vil stranden blive retableret i den oprindelige
stand og vejen vil som hidtil blive anvendt ved oprensninger
på strandarealet •
på vedlagte kortbilag er angivet placering af de nØdvendige
arealer. Det midlertidige materialelager vil blive placeret
øst for den vedvarende vegetation på selve strandarealet,
således at klitten m.v. friholdes. Arealets anvendelse vil
være som lager for grus og sten m.v. til molebyggeriet., . . .

Da byggeriet af den sØndre mole formentlig påbegyndes al-
lerede medio august i indeværende' 'år,'anmodes venligst 'om en
meget hurtig tilkendegivelse om, h~orvidt arealet kan an-
vendes om ansøgt. .

Med venlig hilsen
FredningsnøivllØt fofJerhus Amts nordlige

Fredningskreds

F.S. (I ~I $/:;.
,I

/ , :' / '
-

Postadresse: Torvet 3
8SOOGrenaB

Telefon'
(06)321588
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4. Danmarks Naturfredningsforening, frederiksberg Runddel l,
2000 København f.

5. Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite v/lektor Carsten Petersen
Nygårdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.

6. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Ran-
ders.

7. Hr. ingeniør Gunnar Iversen, Søren Quistsvej 27, Vejlby, BSOO Grenå.



Om 100m

Signaturer:

l.Strand
2. Trafikhavnens nuværende sydgrænse
3. Ny adgangsvej
4. Ny sti
5. Ny 'havneø' - Grenaa lystbådehavn

(,a. 6. PI og P2 - parkeringsornråder for
., trafikhavn og lystbådehavn

f
'F'r8drl'fngsoo.æVriet for
Aarhus Amts nordlige

Fredningskreds

F.S. Ilh ,t6

l ,".. ,,,

('

!

300m

~~~1', .

7. Skudehavn
8. Bro
9. Servicek~

10. Joller
11. Div. bebyggelser
12. Afskærmende plantninger
13. Søndre mole

7



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlig. Fr.dningskr.ds

Sondgade 12 • 8900 Randers
T.Iefon 06· 43 7000

Randers, den 11'. j Uli 1986.
HC/eml •. FS,; 112/86

REG.NR. 5/3.,000
Grenaa kommune,

Torvet 3,

8500 Grenaa.

•
Til fredningsregisteret
til orientering !JO/?- _g~

~

Ved en af nævnet den 9. december 1985 truffet afgørelse

4t; godkendte nævnet på visse nærmere angivne vilkår et lokalplan-
forslag nr. 42 for Grenaa kommune omfattende dels en udvidelse

af Grenaa Trafikhavn, dels etablering af en lystbådehavn, dels

anlæg af nye strandområder tildels indenfor arealer, som er om-

fattet såvel af den ved Overfredningsnævnets kendelse af 4. maj

1936 om fredning af kysten ved Grenaa, dels af den senere indfør-
..........

te bestemmelse om strandbeskyttelseslinie, jfr. naturfredningslo-

vens § 46, stk. l. Projektet omfatte~_mod syd en dækmole.
/'

Afgørelsen er upåanket.

I den i fotokopi vedhæftede ansøgning har kommunen ansøgt

om tilladelse til anlæg af midlertidig adgangsvej ad eksisterende

vej og etablering af et midlertidigt depot for materialer i for-

bindeIse med opførelse af dækmolen, som vil blive gennemført som

første etape af anlægget,så vidt muligt i eftersommeren og ef ter-

året 1986, men ellers i forsommeren og sommeren 1987.

Der henvises til vedhæftede kort.

De af vejen og depotet berørte arealer er omfattet af

fredning og strandbeskyttelseslinie.

I den anledning godkender nævnet herved efter drøftelse

1__ 1 med Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, den ansøgte brug af



vejen og etablering af materialedepot i forbindelse med anlægget

ti af den søndre dækmole på følgende vilkår:

at den befæstning af vejen, ~om måtte bliv~ nødvendig, sker efter

samråd med Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret,

at der i forbindelse med foranstaltningerne tages størst muligt

hensyn til området,

at depotet kun anvendes til oplag af materialer vedrørende den

nævnte fase af havneanlægget, og

tt at retablering af de af tilladelsen berørte arealer, ligeledes ef-

ter samråd med amtsfredningskontoret, skal være afsluttet inden

udgangen af 1986, eller såfremt arbejdet først kan gennemføres

i løbet af 1987, da inden udgangen af dette år.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af bl.a.

ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

tt
e
e

retholdes af overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

5 år.

KOPI til:

* l. Miljøministeriet, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Kbh. K.

2. Arhus amtskommune, amtsfredningskontoret, Søndergade 74, 3.,
8000 Arhus C. J.nr. 8-53-52-707-83-3.3.

3. Arhus amtskommune, amtsarkitektkontoret, Lyseng alle l, 8270
bjerg.

Høj-



e
e
e
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4. Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,
2000 København F.

5. Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite v/lektor Carsten Petersen
Nygårdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.

6. Hr. elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Ran-
ders.

7. Hr. ingeniør Gunnar Iversen, Søren Quistsvej 27, Vejlby, 8500 Grenå.
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GRENAA KOMMUNE /.
BORGMESTERKONTORET

Dato 8. juli 1986
Knud Bruno Andersen
kba/bc

Fredningsnævnet for Århus Amt
att.: Holk Christiansen
Sandgade 12
8900 Randers

Sagsbehandler

Journal nr.

Vedr.: Etablering af lystbådehavn ved Grenaa.

I henhold til telefonsamtale fremsendes hermed ansøgning om
tilladelse til etablering af midlertidig adgangsvej og
materialelager på strandarealet ved den nye lystbådehavn.
lØvrigt henvises til ansøgning af 27. november 1985.
Der ansøges konkret om tilladelse til oprettelse af en
midlertidig adgangsvej over klitterne med en trace, som
vist på vedlagte kortbilag. Vejen er en eksisterende vej,
som i byggeperioden Ønskes anvendt til transport af byg-
ningsmaterialer m.v. til etablering af den SØndre mole.
Der søges derudover om tilladelse til oprettelse af et mid-
lertidigt materialelager på stranden.
Materialelageret og vejen skal kun anvendes i byggefasen,
som maksimalt vil være 2 år. såsnart havnebyggeriet er
færdigt, vil stranden blive retableret i den oprindelige
stand og vejen vil som hidtil blive anvendt ved oprensninger
på strandarealet.
på vedlagte kortbilag er angivet placering af de nødvendige
arealer. Det midlertidige materialelager vil blive placeret
øst for den vedvarende vegetation på selve strandarealet,
således at klitten m.v. friholdes. Arealets anvendelse vil
være som lager for grus og sten m.v. til molebyggeriet., ' . .
Da byggeriet af den sØndre mole ~?~men~lig påbegyndes al-
lerede medio august i indeværende år,- anmodes venligst 'om en
meget hurtig tilkendegivelse om, h~orvidt arealet kan an-
vendes om ansøgt. '

Med venlig hilsen
~dnlngSn.vnet for'!_hus Amts nordlige
" Fredningskreds

F.S. (/JvI9/:>.
postadresse: Torvet 3

8500 Grenaa

/~~ Knud Bruno Andersen
Giro: afdelingsinc:tt!'.i'J~tl9r.Mandag-fredag 10-13
80044 04 TorSdag tillige 1.-17

,/ :') 1_ "

I ,

Telefon:
(06) 3215 88
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Om 100m 200 in 300m

Signaturer:

1. Strand
2. Trafikhavnens nuværende sydgrænse
3. N Y adgangsvej
4. Ny sti
5. Ny 'havneø' - Grenaa lystbådehavn

\~. PI og P2· parkeringsområder for
I trafikhavn og lystbådehavn

Fredningsnævnet for"
Aarhus Amts nordlige

Fredningskreds

F.S. !./1..L~_ø~

7. Skudehavn
8. Bro
9. Servicek~

10. Joller
11. Div. bebyggelser
12. Afskærmende plantninger
13. Søndre mole

7



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTel Nordlige Fredningskr.ds

·e

REG. HR.
573

"1 Modfaget ,
S.W'lI'wog Nacurstyrelsen'

~ :i ~;tU WB8
Sand gode 12 . 8900 Randers
Teleron 06·43 7000

Randers, den 2 8. a p r i l l 988 .

Grenaa kommune,
HE/pk. F.S.25/88.

Teknisk Forvaltning,

Torvet 3,

8500 Grenaa.

I en for fredningsnævnet indbragt sag har Grenaa kommune
søgt om tilladelse til etablering af en legeplads ved andereserva-

tet ved Grenaa Havn. Det fremgår af sagen, at det påtænkte område

er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 19A6,.

samt af åbeskyttelseslinien langs Grenaa'å (naturfredningslovens § 47 a).

Under et møde på stedet den 13. april 1988 er det oplyst,

at legepladsen tænkes anlagt med gynger, vipper, sandkasse og borde

med bænke, samt at der ikke foretages en fæsteise af selve lege-

pladsen.

Arhus Amtskommune, By- og Landskabskontoret har erklæret,

at man i princippet ikke skal udtale sig mod det ansøgte, men at

man indstiller, at legepladsen alene anlægges på den lavere del

af arealet, det vil. sige nærmest mod åen.

I den anledning skal fredningsnævnet herved for sit ved-

,kommende i medfør af naturfredningslovens § 47 a meddele tilla-

delse til det ansøgte på betingelse af,

at legepladsen anlægges på den lavere del af arealet.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind-

bringes for Overfredriingsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

bland andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt

den pågældende klageberettigede.



Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. tt
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op- .

retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden
5 år.

~~
H. Esdahl, fg.

KOPI sendt til:

~ 1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970-
Hørsholm.

2. Arhus Amtskommmune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle l,
8270 Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-4-707-1-88).

3. "Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.

4. Oanmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/lektor Carsten
Pedersen, Nygårdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.

6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.

7. Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa. e
e
e



SJ3

Ra"<l.rs, d.n 8. j u n i 1 9 8 8 •

HE/pk. F.S. 51/88.

Grenaa kommune,

Teknisk Forvaltning,

Drifts- og anlægskontoret,

• Torvet 3,

8500 Grenaa.

•
I en for fredningsnævnet indbragt sag har Grenaa kommune

for Søværnets Operative Kommande søgt om tilladelse i medfør af

naturfredningslovens § 34 og § 46 til placering af en landings-

plads for flyvevåbenets redningshelikoptere indenfor et område

der er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober

1936.•e
•

Det fremgår blandt andet af fredningsbestemmelserne, at

bebyggelse ikke må finde sted indenfor nærmere beskrevet område,

samt at almenheden skal have adgang til at opholde sig på området

og bade fra strandbredden. Ved en tillægs-kendelse af 19. januar

1940 har Over fredningsnævnet meddelt tilladelse til at anlægge en

flyveplads på et areal af det fredede område uden, at det nærmere

præciseres, hvilket areal der er tale om.

Ved en besigtigelse er det oplyst, at anlægget af heli-

kopterlandingspladsen består af en minimal regulering af terrænet,

såning af nyt græs, samt udlægning af et "H" på 18xll meter i for-

tovsfliser. Det fremgår endvidere af ansøgningen, at placeringen

sker efter ønske fra Søværnets Operative Kommando, idet der det

pågældende sted vil være særdeles gode indflyvningsforhold i alt



slags vejr. Hvis anlægget skal placeres udenfor det fredede om-
råde, vil dette medføre fældning af en del bevoksning, ligesom
sikkerheden ved benyttelse af helikopterlandingspladsen vil bli-
ve forringet.

Under hensyn til, at anlægget af helikopterlandingsplad-
sen alene vil kræve meget begrænsede terrænreguleringer, samt
under hensyn til, at helikopterlandingspladsen kun benyttes under
redningsaktioner, finder nævnet, at almenhedens ophold på stranden
ikke vil blive generet i væsentligt omfang, ligesom nævnet finder,
at der foreligger de fornødne ganske særlige grunde til at imøde-
komme andragendet.

I medfør af naturfredningslovens § 34 og § 46 meddeler
nævnet herefter tilladelse til det ansøgte.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 58 ind-
bringes for Over fredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede. •

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden

•

e

-e
5 år.



REG. NR. S/3
F-"NINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlig. Fredningskr.ds Soncfgacle 12 . 1900 land.rs
Tel.fon 06·437000

land.rs. den 19. oktober 1988.

HC/pk. F.S. 150/88.

Grenaa kommune,

Teknisk Forvaltning, MoC;~aye~~
Skov·· og Naturstyi"eisel'l

2 [] OKl, '.JgaTorvet 3,

.. 8500 Grenaa.

•
I forbindelse med udarbejdelse af forslag tillokalplan

nr. 82 , Dronningens Ferieby, har kommunen anmodet om nævnets

behandling af sagen for så vidt angår vejtilslutning til par-

keringsareal ved Polderrev fra den nye bebyggelse.

Det fremgår af sagen, at feriebyen agtes etableret på

et ca. 4 hektar stort areal, beliggende indenfor et godkendt som-

merhusqmråde på matr.nr. 79 ~ og 83 Grenaa Købstads markjorde(~

• Husene agtes udlejet til Seleroseforeningens medlemmer og deres

familie.

• For at skabe vejadgang til stranden for Foreningens med-

lemmer etableres der,i forbindelse med planerne gennemførelse,

vejadgang fra parkeringspladsarealet på Polderrev til den nye

bebyggelse.

Vej forbindelsen passerer på en strækning af 15 meter et

område af matr.nr. 81 Grenaa Købstads markjorder, som ved Over-

fredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 er fredet mod be-

byggeise, samt gravning med videre, ligesom der er givet offent-

ligheden adgang til arealet.

Også i overensstemmelse med en indstilling fra Arhus Amts

kommune, By- og Landskabskontoret, meddeler nævnet den nødvendige



dispensation efter naturfredningslovens § 34 til gennemførelse af tt
vejprojektet, som er markeret med "G" på vedlagte kopi af rids.

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens § 34,

stk. 2 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-

delt den pågældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefris-

ten. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre •
den opretholdes af Overfredningsnævnet.

d n ikke er udnyttet inden I
5 år.

en

KOPI sendt til:

~1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970Hørsholm.

2. Arhus amtskommune, By- og Landskabskontoret, Lyseng Alle 1, 8270
Højbjerg. (j.nr. 8-70-12-707-12-88).

I
3. Grenaa kommune, "Vurderingsr~det", Torvet 3, 8500 Grenaa. •4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/lektor Carsten Pedersen

Nyg~rdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup. '
6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16. Bjerregrav, 8900 Randers.
7. Husmand Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa.
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~-);tv"-ug l\latl.li"stYi'eloa'l REG. NR. (J o s73 .000

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMTe Nordlig. Fr.dningskr.ds
Sandgode 12 . 1900 Rande"
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LH/pk. F.S. 171/89.

Grenaa kommune,
Teknisk Forvaltning,
Drifts- og anlægskontoret,
Torvet 3,
8500 Grenaa.•

•
I skrivelse af 17. marts 1989 har De ansøgt fredningsnævnet om
vildtpleje i Grenaa Plantage.

I Deres skrivelse af 17. marts 1989 hedder det: "I henhold til
oplysninger fra notater og fra vildtforvaltningskonsulent Max
Pape og skovrider Ebbe Udsen om plantagens fremtidige status
og efter besigtigelsen den 27. maj 1987 konkluderer man, at der
bør etableres fodermarker på arealerne, som tidligere (ca. 15
år) har været udlagt som fodermarker.

• Placeringen af fodermarkerne ses af vedlagte kortbilag.

Markerne vil blive tilsået med græs, kløver, raps, hvede, bog-
hvede, hør,lupiner og foderplanter (kål). Græsarealerne slåes
mindst 2 gange årligt (ca. 15. juni og 15. august), derved for-
nyer man græsvæksten, som har stor betydning for vildtet. På
forespørgsel fra brandinspektør Erik Laursen oplyses, at der in-
tet er til hinder for at inddrage arealer fra brandbælterne til
vildtpleje. Derved sløres landskabet, og man undgår de lange lige
golde bælter.

Uden forringelse af brandbælternes brandhæmmende effekt, må der
såes etårige foderplanter (kål) i grupper langs bælterne, så-
ledes at man stadig kan køre med traktor ved rengøringen af brand-
bælterne.".



tt Fredningsnævnets tilladelse er nødvendig, fordi det ansøgte
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse for Fuglsang Hede,
som er tinglyst den 5. november 1936.

Sagen har været forelagt Arhus Amtskommune, By- og landskabs-
kontoret, der har anbefalet det ansøgte.

Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet og til det
ansøgtes karakter, finder fredningsnævnet at kunne give den
efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte.

•
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelse kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven .

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.
2, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-
holm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede .

• Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

~~~
Lilian Hindborg,

suppleant.

KOPI sendt til:
~l. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970

Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, By- og landskabskontoret, Lyseng Alle l, 8270

Højbjerg. (j.nr. 8-70-53-4-707-2-89).
3. "Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/lektor Carsten

Pedersen, Nygårdsvej 8, Lyngby, 8570 Trustrup.
6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900 Randers.
7. Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa.
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~_ 31 JUli 1990
HC/pk. F.S. 243/89.

Grenaa kommune,
Teknisk Forvaltning,
Planlægningskontoret,
Torvet 3,
8500 Grenaa •

Modtaget'
Skov- og Naturstyrelsen

- 1 AUG. 1990

•
I en hertil fremsendt ansøgning har kommunen ansøgt om tilladelse
til indenfor det fredede område af Fuglsang Hede at etablere ride-
stier, som på de til denne afgørelse, i nedfotograferet målestok,
viste kort.

•
Det fremgår, at det pågældende areal er fredet ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 22. oktober 1936, hvorved bestemmes, at are-
alet vedblivende skal henligge i naturtilstand. Endvidere gives
der offentligheden adgang til at opholde sig på arealet .

Bestemmelsen om offentlighedens areal er hidtil fortolket så-
ledes, at der herved alene er givet tilladelse til gående og
cyklende færdsel. Færdsel af denne art finder ifølge det oplyste
i vidt omfang sted indenfor området.

Sagen har været behandlet i møde i nævnet, hvori deltog repræsen-
tanter for Grenaa kommune, Arhus Amtskommune, Landskabskontoret,
samt Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite.

Kommunen redegjorde nærmere for planerne, idet man oplyste, at
det var tanken at udlægge 2 rideruter, dels en kortere, dels en
større.

MiljøministerietDerer allerede en vis færdsel til hest i området. Baggrunden
Skov- og Nat\U'styrelsen
J.nr. SN I 9. \\ \ \ "2.- Cl 00 I ...&ft;-

~.~1,.% 1-~



for kommunens ansøgning er et forsøg pA at kanalisere færdselen,
sAledes at ridning skal ske ad bestemte ruter, dels en kortere,
jfr. bilag 2, dels en længere jfr. bilag 3.

En sådan ordning vil efter kommuens opfattelse langt være at
foretrække frem for den nuværende ordning, og kommunen har, for
at undgå kollision mellem gående eller løbende i området, søgt
at lægge stierne udenfor områder, som traditionelt benyttes af
gående og af løbende.

I

Man vil overveje at foretage en diskret skiltning på ruterne, og
man vil til medlemmer af en rideklub, som har ridehal i nærheden,
og til turister, uddele brochurer, som nøje viser, hvor ridning
må finde sted.

Landskabskontorets repræsentant har intet at indvende mod udlæg-
get af stierne, men fandt det vigtigt, at afmærkningen blev gen-
nemført med afmærkning, der svarer til, hvad der normalt benyt-
tes i andre tilfælde, og at afmærkningen sker på en sådan måde,
at stierne bliver de eneste rideruter i området.

Han rejste endvidere spørgsmål om at belægge stierne med flis i
det omfang, det ikke måtte være i strid med brandsikkerhedsmæs-
sige hensyn. Han henviste herved til, at det erfaringsmæssigt
kan have betydning, at ridestierne belægges med et særligt ma-11 teriale, der afviger fra øvrige vej- og stibelægninger.

Lokalkomiteens repræsentant måtte principielt udtale sig imod
tt ridning i området, men han fandt, at det såfremt ridning måtte

blive tilladt "af nævnet, var absolut ønskeligt, at færdselen blev
kanaliseret ad bestemte ruter.

Nævnets afHsrelse.

Der er blandt nævnets medlemmer enighed om, at det, også af hensyn
til at undgå større skader i det pågældende meget sårbare område •
i naturfredningsmæssig henseende vil være en fordel at udlægge
bestemte ruter til brug for ridende, således at ridende færdselti over arealet iøvrigt kan undgåes.



Nævnet har derfor eenstemmigt vedtaget at godkende anlægget af de
2 af kommunen ønskede ridaruter.

Godkendelsen er betinget af,

at der ved ankomsten til området fra Fuglsangvej, opsættes
tavler som viser, at ridning kun må ske ad de afmærkede
ruter,

at der i terrænet sker diskret afmærkning af de godkendte
ruter.

at der til oplysning for rideklubber, turister og andre besø-
gende, udfærdiges brochurer, som uddeles til rideklubber og
til turistkontorer, indeholdende en klar angivelse af, at
ridning kun må finde sted på de afmærkede ruter, og•

at stierne,i det omfang det af brændsikkerhedsmæssige grunde
er muligt, belægges med flis.

Samtlige foranstaltninger skal gennemføres i samråd med Arhus
Amtskommune, Landskabskontoret, som tilsynsmyndighed for det
fredede område, og på kommunens bekostning.

Det tilføjes, at ordningen foreløbig er godkendt som en forsøgs-11 ordning, der udløber den 31. december 1993.

Nævnet forbeholder sig - også i forsøgsperioden - at tilbage-
kalde tilladelsen, hvis den giver anledning til alvorligere
gener i området.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.
2, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-
holm, af blandt andet ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

41 Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-



I

•

retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den!lkke er udnyttet inden 5 år.

KOPI sendt til:
(1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus Amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng Alle 1, 8270

Højbjerg. (-70-53-1-707-6-89).
3. "Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforenings LOkalkomitå v/Odd Frederiksen,

Alvejen 1, 8550 Ryomgård.
6. Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav, 8900

Randers.
7. Holger Strandborg, Arhusvej 290, 8570 Trustrup .
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FREDNINGSNÆVNET FOR'ÅRHUS AMT
Norellig. Fr.clningsh.els

REG.Nl 51'3. o o

Sonclgael.12 •• 900 lancl.,.
Telefon 06·437000

lancl.r., elen 7. f e b r u a r 19 91 .

HC/eml. FS. 243/89

Grenaa kommune,
Teknisk Forvaltning,
Torvet 3,
8500 Grenaa.

MOdtaget,
Skov. og Naturstyrelsen

1 1 FEB. 1991

I
Ved skrivelse af 31. juli 1990 godkendte nævnet etablering af nær-
mere angivne ridestier indenfor det ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 22. oktober 1936 fredede område af Fuglsang Hede.

Godkendelsen skete på vilkår bl.a., at stierne - i det omfang det
af brandsikkerhedsmæssige grunde var muligt - blev belagt med flis.

Formålet med indsættelsen af dette vil~år var at sikre, at ridning
kun fandt sted ad de godkendte stier, som skulle afmærkes med di-
skret afmærkning.

Godkendelsen omfattede efter afgørelsen alene en forsøgsperio-
de indtil den 31. december 1993 med mulighed for tilbagekaldelse,

~ også i forsøgsperioden, såfremt ordningen giver anledning til gener.

Kommunen har nu ansøgt om fritagelse for kravet om flisbelægning på,e stierne. Anmodningen er fremkommet efter henvendelse fra Dj urslands
Rideklub, som har oplyst, at der efter klubbens tidligere erfaring
med flis belægning er risiko for glatte stier i frostperioder med
fare for rytterne til følge.

Kommunen har hertil føjet, at det må antages, at stierne selv uden
belægning vil være synlige i terrænet, og at det må antages, at det
allerede af denne grund vil være muligt at begrænse ridningen til
de godkendte og afmærkede ruter.

Arhus amtskommune, landskabskontoret, har ikke villet udtale sige
Mil jøIllinisteriet
Gk~v-ogNaturstyrelsen

. ( SN (2l1 II') -000/ae J.nr.
Akt n,r 610 .

13if. V



imod, at kravet om flisbelægning frafaldes, "under den klare forud-
sætning, at spørgsmålet kan genoptages med nyt krav, såfremt ryt-
terne ikke følger de afmærkede stier."

I den anledning skal man meddele, at nævnet foreløbig frafalder
kravet om flisbelægning af ridestierne, men at spørgsmålet vil
blive genoptaget, også inden forsøgsperiodens udløb, såfremt det
viser sig, at rytterne ikke følger de afmærkede stier.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturfredningslovens § 34, stk.
2, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørs-4t holm, af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-II gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af Overfredningsnævnet.

'I

udnyttet inden 5 år.Tilladelsen bortfalder, såfre

K61~~UI'I: istiansen
vnævnsformand.

~ KOPI er sendt :

X 1.

2.

3.
4.
5.

6 .
7.e

.' -

Miljøministeriet, Skov- og naturstyrelsen, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.
Arhus amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng alle l,
8270 Højbjerg. (J.nr. 8-70-53-1-707-6-89)
"Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Odd Frederiksen,
Alvejen l, 8550 Ryomgård.
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget
Holger Strandborg, Arhusvej 290, 8570

16, Bjerregrav, Randers.
Trustrup.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Nordlig. 'r.dnintskr.ds
Mpdtaget I

Skov- oq Natur51tvrel!':P.n
SoncIgad. t 2 • 1900 lancl.,s
TeWoe 06·437000 - 7 JUN: 19q1

Ioncl«S,d .. 6. juni 1991-
He/eml. FS. 14/91

Grenaa kommunes tekniske forvaltning,
Torvet 3,
8500 Grenaa.

Ved skrivelse af 16. april 1991 meddel~ nævnet på visse nærmere
angivne vilkår dispensation fra den ved Overfredningsnævnets ken-
.delse af 22. oktober 1936 gennemførte fredning i området fra
strandbeskyttelseslinien til etablering af en mobil iskiosk pla-
ceret øst for Katholm Strandvej i tilslutning til eksisterende
toiletbygninger.

Tilladelsen var begrænset til opstilling i badesæsonen 1991 (ju-
ni, juli og august måneder).

I en hertil fremsendt ansøgning har kommunen nu søgt om tilladel-
se til i stedet for den midlertidige opstilling af en mobile is-
kiosk at opføre en permanent iskiosk på stedet beliggende som
vist på vedlagte fotokopi af rids. Bygningen vil blive på ca.
16 m2 og opført i træ med stråtag som vist på fotokopi af fotos
på bagsiden af kortkopien.

Arealet omkring kiosken vil blive flisebelagt og reguleret, såle-
tt, des at der fremstår en grusbelagt adgangssti til stranden mellem

kioskbygningen og toiletbygningen. Der udlægges langs vejen sto-
re sten for at adskille køre- og parkeringspladsarealer fra gang-
arealerne.

'J

Det er oplyst, at der er indgivet ansøgning om godkendelse fra
Fussingø Statsskovdistrikt, da bygningen placeres i et hjørne af
polderrev Strandplantage, også for at der med den høje fyrreskov
som baggrund vil kunne ske en hensigtsmæssig indpasning af kio-
sken.

""l ";'1j'1i~teriet
",' 1'''' . • /;~..~. , o' l~t<turstyrelsen V
~.~:~;~lcll/lL -oo~. ~
Akt. nr. (
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Det fremgAr, at nævnet allerede ved skrivelse af 22. december
1983 overfor kommunen tilkendegav, at man ville godkende opfø-
relsen af en kiosk pA det pAgældende sted i det pAgældende omrA-
de, men at kommunens planer herom blev opgivet, inden endelige
dispensation forelå.

Arhus amtskommune, Landskabskontoret, har i erklæring af 31. maj
1991 udtalt, at man ikke har noget at indvende imod, at den ved
nævnets skrivelse af 16. april 1991 meddelte godkendelse af en
midlertidig opstilling af en mobil iskiosk erstattes af en per-
manent tilladelse til etablering af den nu ansøgte kiosk med den
angivne placering.

I denne anledning meddeler nævnet herved de til opførelse af den
ansøgte iskiosk fornødne dispensationer som foran beskrevet på
betingelse af,

at flisebelægningen begrænses mest muligt i forhold til kioskens
størrelse, og

at en eventuel tilbygning kun sker i direkte tilknytning til is-
kiosken.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
ansøgeren og forskellige myndigheder.

§ 58 indbringes for
Hørsholm, af bl.a.

Klagefristen er 4 uger fr~ den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede .

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttås, medmindre den op-
retholdes af Overfre "ngsnævnet.

~

er, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

vend ...



v• ." 'Areal lJl mobil iSkiosk på ka f-
hOlm Slrandil'ej. Grenaa.
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- 1 - Sondgode 12 . 8900 Ronders
T.l.fon 06·4)7000

Modtaget ISkov-og Naturstvrelg~

Rond.rs, den 12. decem b er 19 9 1 .

1 3 DEC. 1991
HC/eml. FS. 135/90

Grenaa kommune,
Teknisk Forvaltning,
Torvet 3,
8500 Grenaa.

I forbindelse med en besigtigelse i anledning af en sag om anlæg
af ridestier indenfor det ved overfredningsnævnets kendelse af
22. oktober 1936 fredede areal af Fuglsang hede/plantage blev
nævnet opmærksom på, at der var foretaget en indhegning af et
areal i fredningsarealets nordlige del omfattende ca. 1/3 af om-
rådet. I indhegningen skete fåregræsning. Indhegningen var, da
der ikke var nogen låger eller stenter, til hinder for offentlig-
hedens adgang til arealet.

Der blev af en deltagende repræsentant for Arhus amt, Landskabs-
kontoret, udtalt betænkelighed ved den igangværende afgræsning,
idet den pågældende i øvrigt gav udtryk for, at afgræsning ved
får kan være et udmærket middel i forbindelse med den naturpleje,
som er nødvendig i fredede områder, men at afgræsningen er sket
i et sådant omfang, at der var risiko for, at arealet kunne æn-
dre karakter i forhold til det hedepræg, som det bl.a. har været
fredningens formål at sikre. -
Nævnet gav i skrivelse af 19. juli 1990 overfor kommunen udtryk
for, at man ikke kunne afvise, at det i forbindelse med den nød-
vendige naturpleje kunne være påkrævet af hensyn til en nødven-
dig afgræsning at afspærre dele af det fredede areal, men at heg-
ningen krævede dispensation fra nævnet, og at afgræsning i givet
fald måtte ske i samråd med Arhus amt, da det er amtet, som skal

.\~

~;1;"1.'\- u..:, NQtUJ'stYH~1sen
J.nt,SN \~H\\~-DO~9
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foretage naturplejeforanstaltninger indenfor de fredede områder.

Den 24. juli 1990 beklagede kommunen, at indhegningen var sket
uden tilladelse fra nævnet, og at der var foretaget afgræsning,
uden at amtet havde været inddraget heri.

Samtidig udtalte kommunen, at man ville tage nærmere drøftelser
med Landskabskontoret om spørgsmålet, herunder nærmere drøftelse
af naturplejefora~staltningerne indenfor det fredede område.

Det oplystes samtidig, at fårene fremover vil blive flyttet væk
fra området om vinteren, og at dette betød, at der ikke mere var
behov for telt eller læs kur til dyrene indenfor det fredede om-
råde.

På baggrund af forhandlinger mellem kommunen og amtet er nu udar-
bejdet nye planer for naturplejen for arealet. Plejen skal udfø-
res i henhold til plejeplanerne. Naturplejen vil omfatte rydning
af skovfyr, birk og røn, også for at holde stødskud i ave, og
for at sikre hedelyngens udbredelse på arealet ved en efterføl-
gende fåregræsning, hvorved, efter oplysning fra Arhus amt, opnås
den bedste vedligeholdende naturpleje .

I denne forbindelse er der nu for perioden fra den 1. maj 1992
til den 30. april 1994 indgået græsningsaftaIe mellem Grenaa kom-
mune som ejer, Arhus amt, Landskabskontoret, som plejemyndighed,
og en privat dyreholder om afgræsning indenfor det fredede områ-
de.

-Græsningsaftalen omfatter et ca. 11,5 ha. stort klithedeområde
udenfor det område, som hidtil har været afgræsset. Der skal
ved dyreholderens foranstaltning foretages hegning af området.
Til hegning kan indenfor den aftale periode genbruges det af
kommunen på det gamle område opsatte hegn. Hegning under en
eventuel forlænget græsningsperiode skal ske med fem-trådet
flytbart elhegn.
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Af aftalen fremgår i øvrigt blandt andet, at afgræsning kun må
ske i normal græsningssæson, at landskabskontoret løbende skal
kontrollere græsningens effekt på vegetationen og kan påbyde at
ændre græsningstrykket, eventuelt helt at indstille græsningen i
perioder.

Formålet med græsningsforanstaltningen angives "at forhindre til-
groning af klitheden samt at hindre hedelyngens (i øvrigt ret
ringe) andel af vegetationsdækket".

Aftalen er af Landskabskontoret forelagt for nævnet med anmod-
ning om godkendelse af den i forbindelse med græsningsaftalen
nødvendige indhegning af arealet eller dele heraf.

Det er oplyst, at der ikke findes og ikke vil blive genudsat får
i det tidligere område, så længe plejehensyn ikke nødvendiggør
fornyet afgræsning af arealet.

I den anledning meddeler nævnet herved den fornødne dispensation
til genopsætning af det nu opsatte hegn omkring græsningsarealet
i perioden indtil græsningsaftalens udløb den 30. april 1994, in-
den hvilken dato hegnet skal være fjernet.

Det er et vilkår for dispensationen, at der efter nærmere aftale
med tilsynsmyndigheden, Arhus amt, Landskabskontoret, i hegnet
opsættes et passende antal stenter eller låger til sikring af den
offentligheden i forbindelse med fredningen tillagte adgang til
arealet.

For det tilfælde, at græsningsaftalen måtte blive ferlænget, til-
lader nævnet endvidere, at der, i det omfang det er påkrævet af
hensyn til plejeforanstaltningerne i form af fåregræsning, foreta-
ges indhegning af arealer indenfor fredningsområdet efter til-
synsmyndighedens godkendelse med et flytbart femtrådet elhegn på
samme vilkår med hensyn til etablering af låger og/eller stenter
som foran beskrevet.
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Det tilføjes, at det nu i den nordlige del af området ved kommu-
nens foranstaltning opsatte hegn må være fjernet fra arealet se-
nest den 1. februar 1992.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl.a. an-
søgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

ningsnævnet .

ikke er udnyttet inden 5 år.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm.

2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270
J.nr. 8-70-51-6-707-82-1.

Højbjerg.

3.
4.
5 .

"Vurderingsrådet" i Grenaa kommune.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kbhvn. K.
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite v/Torkild Kirk-
bak, Astrupvænget 1, 8500 Grenaa.
Elektriker Per Blendstrup, Mosedraget 16, Bjerregrav,6.
8900 Randers.

7. Svend Aage Mikkelsen, Hesselager 7, 8500 Grenaa.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds
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Sandgad. 12 • 8900 Randers
Tel.fon 06·43 70 00

Randers, den
HC/lv.

24. marts 1992.
F.S. 25/92.

Modt:-:..,,,,t i
Skov- og 1\:: "styrelsen

2 6 i~RS. 1992

Grenå kommune,
Torvet 3,
8500 Grenå.

I en til nævnet fremsendt ansøgning har kommunen ved lederen af
Grenå Naturskole, Kaj Hansen, i fortsættelse af en af nævnet
tidligere foretaget foreløbig besigtigelse af forholdene på ste-
det ansøgt om tilladelse til at indrette naturskole i den nord-
lige del af en servicebygning til tidligere campingplads på are-
al ved Grenå Strand, matr. nr. 70 Grenå Markjorder.

Området er fredet ved den af Ove~fredningsnævnet den 22.
oktober 1936 gennemførte fredning af kysten ved Grenå Strand.

Efter fredningens indhold er bebyggelse af arealet forbudt.

Bygningen rummer for tiden klublokaler for en wind-surfer-klub.
Den nordligste del agtes indrettet til naturskole, idet det, for
at opnå fornøden plads, er tanken,
1) at foretage overdækning af en åben gård og
2) at foretage en tilbygning hvorved et hjørne mellem den nord-

syd vendte hovedfløj og en øst-vendt tværbygning fyldes ud ved
opførelse af 2 kortere mure i forlængelse af eksisterende mure
og en skråt forløbende forbindelsesvæg mellem disse.

Der henvises til vedlagt e kopi af rids.

Projektet er tiltrådt af såvel Arhus amt, Landskabskontoret, som
Danmarks Naturfredningsforening, som begge var repræsenteret un-

,,;' , ;,1 :< /I/~'2~~39 ' .,
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der projektets foreløbige forelæggelse for nævnet under den for-
nævnte besigtigelse.

I den anledning meddeler nævnet herved den fornødne dispensation
til byggeriets gennemførelse på vilkår,.
at det projekter€de byggeri - som oplyst - forsynes med fladt

tag, og
at materialer og farver bliver identiske med de til det eksiste-

rende byggeri anvendte.

Nævnet har ved afgørelsen udover byggeriets formål lagt vægt på,
at tilbygningen sker på bygningens vestside, ikke ud mod vandet,
og at byggeriet set fra vejen langs arealet vest for byggeriet er
delsvis skjult af en lavere klitrække.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for 0-
verfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm, af blandt an-
det ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt ~~~~~ udnyttet inden 5 år.

-. "

nævnsformand

KOPI er sendt til:
1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13,

2970 Hørsholm.
2. Arhus amt, Landskabskontoret, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

(J.nr. 8-70-53-4-707-3-92) ~



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Nordlige Fredningskreds

- 1 - REG.NR. S 13 ..0 O

Sandgade J 2 • 8900 Randers
Te/.fon 06·437000
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Hel em!. FS. 22/92

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

Grenaa kommune,
Torvet 3,
8500 Grenaa.

2 6 ~AR. 1993

I en til nævnet fremsendt ansøgning har Grenaa Ungsomsskole støt-
tet af Grenaa kommune ansøgt om tilladelse til etablering af en
række foranstaltninger med henblik på en form for vildtpleje in-
denfor det fredede område af Fuglsang Hede.

Området er fredet af en af Overfredningsnævnet den 22. oktober
1936 afsagt kendelse, som f.s.v. angår det pågældende område i
det hele stadfæstede en af nævnet den 4. maj 1936 truffet afgø-
relse.

Fredningen indeholder forbud mod bebyggelse, beplantning, dyrk-
ning og afvanding, ligesom den siger, at området ikke på anden
måde må forstyrres ved gravning eller lignende. Det hedder end-
videre bl.a., at enhver forringelse af det landskabelige indtryk
ved rejsning af master, reklameskilte o.lign. er forbudt.

Det er oplyst, at ungdomsskolen bl.a. giver undervisning med hen-
blik på opnåelse af jagtprøve. Ungdomsskolen ønsker i denne for-
bindelse også at undervise eleverne i jagtpleje, således at ale-
ne denne del af undervisningen henlægges til det fredede område,
medens andre dele af undervisningen foregår andre steder, f.s.v.
angår skydetræning;på dertil særligt indrettet område udenfor
fredningen.

Sagen har været behandlet i et møde med deltagelse af repræsen-

..~J~~r~
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tanter far Grenaa Ungdomsskole og Grenaa Naturskole. Endvidere
deltag repræsentanter far Grenaa kommune, Arhus amt, Landskabs-
kontoret, og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomitå.

Det blev fra ungdomsskolens side oplyst, at baggrunden far ansøg-
ningen bl.a. er, at vildtplejen i arealet nu er ophørt. Arealet
har tidligere af kommunen været udlejet til jagt nogle gange om
året, men aftalen med de jagtberettigede er opsagt, og der fore-
ligger byråds beslutning om, at arealet ikke skal udlejes til
jagt.

De jagtberettigede foretog tidligere jagtpleje i området, bl.a.
med fadermarker (vildtmarker) , faste foderpladser for fasaner og
råvildt, ligesom der i området findes et par ældre vandhuller,
hvor dyrene kunne drikke, og en lille sø i områdets østlige del.

Vandhullerne er nu delvist tilgroede og vanskeligt tilgængelige.
Foderrnarkerne er ikke plejet i en årrække, og foderhusene er en-
ten helt styrtet sammen eller i en meget dårlig stand.

I forbindelse med undervisningen i vildtpleje ønsker ungdomssko-
len at foretage føolgende foranstaltninger:

1) Etablering af 2 nye drikkesteder (vandhuller) for vildtet.
2) Retablering af 2 vildtmarker, beliggende i arealets sydlige

del.
3) Etablering af 2 ca. 2000 m2 store vandhuller ligeledes i den

sydlige del nær vildtmarkerne.
4) Etablering af foderhus for fasaner og foderhus for råvildt

ved den sydligste sø opført på samme måde som tilsvarende fo-
derhuse ved kommunens flisplads vest for det fredede område
(udført i træ og med tag af græstørv).

5) Opførelse af 2 ca. 3 meter høje udsigtstårne for at få mulig-
hed for dels at studere vildtet, dels at se ud over landskabet
ved hver af de 2 vandhuller. Tårnene vil i det omfang, det er
muligt, såfremt det ønskes, blive anbragt sløret af eksiste-
rende bevoksning.



Landskabskontorets og naturfredningsforeningens repræsentanter
har på mødet ikke villet modsætte sig, at der f.s.v. angår de- ek-
sisterende vandhuller foretages naturpleje, således at der ska-
bes dels drikkemulighed for dyrene, dels bedre vilkår for padder
o. lign. De har heller ikke villet udtale sig imod en retable-
ring af de 2 ældre vildtmarker og opsætning af foderhus til såvel
fasaner som råvildt i områdets sydlige del, såfremt de rykkes mod
syd (sydøst) ind i en lomme i bevoksningen. De har ligeledes
tiltrådt opførelse af foderhus for fasaner i en beplantning i om-
rådets østlige del.

Derimod har de ikke kunnet anbefale etablering af de kunstige
søer eller opførelsen af de 2 udsigtstårne, som de må finde
stærkt stridende imod fredningens bestemmelser og dens intentio-
ner.

Nævnets afgørelse:

Det lægges efter det oplyste til grund, at der ikke foregår jagt,
og at der ejheller fremtidig vil foregå jagt indenfor området, og
at formålet med de ønskede foranstaltninger alene er at
vedligeholde (genoptage) en almindelig vildtpleje, også begrundet
i undervisningshensyn.

Nævnet finder det betænkeligt at foretage udgravning af nye vand-
huller i området.

Ansøgningen herom kan herefter ikke imødekommes, hverken f.s.v.
angår de ansøgte mindre vandhuller eller de 2 større kunstige
søer.

Nævnet finder derimod ikke at burde modsætte sig, at der, i det
omfang dette kan ske indenfor rammerne af normallandskabspleje,
foretages oprensning og regulering af de eksisterende vandhul-
ler, således at der herved skades både forbedrede drikkemulighe-
der for vildtet og forbedrede livsvilkår for padder o.lign. Dis-
se foranstaltninger må foretages i samarbejde med Arhus amt,
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Landskabskontoret, som har plejemyndigheden i de fredede områder.

Nævnet kan endvidere godkende retablering og fortsat brug af de 2
eksisterende vildtmarker.

Endelig kan nævnet godkende den ansøgte etablering af foderplads
for fasaner i en beplantning i den østlige del af området, samt
etable=ingt af foderhus for såvel råvildt som fasaner i arealets
sydlige del.

Det er et vilkår,
at de 2 sydligste foderhuse anbringes i en lomme i en bevoksning

syd/sydøst for den ønskede placering, og
at eksisterende foderhuse, i det omfang de ikke længere kan tjene

deres formål uden ombygning, fjernes fra arealet.

F.s.v. angår ansøgning om opførelse af udsigtstårne, har nævnet
noteret, at opførelsen var knyttet til etablering af de 2 store
søer, men nævnet finder dog ex tuto anledning til at tilføje, at
nævnet er enig med landskabskontoret og naturfredningsforenin-
gens lokalkomite i, at opførelsen af tårnene må anses som stri-
dende imod bestemmelserne om fredningens intentioner i en sådan
grad, at godkendelse ikke kan meddeles.

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse indbringes for Na-
turklagenævnet, Vermundsgade 38 8, 2100 København ø., af bl.a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

såfremt den ikke er udnyttes inden 5 år.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for irhus Amt.

Den 9. september 1993
Sag nr. 95/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opstilling af 1-2 volleyball-ned på
et offentligt strandareal syd for
lystbådehavnen i Grenå, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 22. oktober 1936 vedrø-
rende fredning af kysten ved Grenå
Strand.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og
sekretæren, retsassessor Grethe Opstrup. Det kommunevalgte
medlem, Svend Aage Mikkelsen, har i dag kl. 10.30 meddelt
forfald.
For Århus Amt, Natur og Miljø, mødte Birgit Avnby.
Ansøgeren, qrenå kommune, var mødt ved Jonna Poulsen og
fritidskonsulent Hardy Andersen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
Thorkild Kirkbak og Britta Flou.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 15. juni 1993 - var til
stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der meddeles
dispensation til i en forsøgsperiode i 1993 og 1994 at
etablere en bane i højsæsonen juni, juli og august på vilkår,
at stolperne uden fort sæsonen fjernes fra området.
der er omfattet af fredningen.
Fredningsnævnet bemærkede, at det tilskyllede areal må anses
for omfattet af fredningen. Fredningsnævnet meddelte i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50 dispensation til det ansøgte.

i;~~A1;L4t
JørJ~'zj..1enserl.
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forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt •

REG. NR 5(3.
MoCltaget'

SJ(ov- og Naturstyrefsen

2 9 r-lAR. 1994

00

Den 23. marts 1994
Sag nr. 23/1994

.traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
fortsat opretholdelse af to
rideruter, der på visse strækninger
løber inden for et område, der ~r
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 22. oktober 1936.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Kaj Hansen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 21. januar 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår
at der ved ankomsten til området fra Fuglsangvej opsættes

tavler, som viser, at ridning kun må ske ad de afmærkede
ruter,

at der i terrænet sker diskret afmærkning af de godkendte
ruter,

at der til oplysning for rideklubber, turister og andre
besøgende, udfærdiges brochurer, som uddeles til
rideklubber og til turistkontorer, indeholdende en klar
angivelse af, at ridning kun må finde sted på de
afmærkede ruter, og

at stierne, i det omfang det af brandsikkerhedsmæssige grun-
de er muligt, belægges med flis, og

at de opsatte tavler og afmærkninger stedse
vedligeholdes/u?skiftes, og at brochurer, som klart
viser, hvor ridning må finde sted, løbende uddeles til
rideklubber og turistkontorer.

Nævnet forbeholder sig ret til at tilbagekalde tilladelsen,
Miljøministeriet
S.v- og NaturstyreJsen
J.~r.SN lZ,U! 12. - OD '3 O;
Akt. nr. O
.. -~ I II __ •• ....
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hvis den giver anledning til alvorligere gener i området. tt)

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til
Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt d~n
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

tt
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk or~itologisk Forening i Århus Amt
samt Skov- og Naturstyrelsen.

" , II" .... 11'
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Den 16. juni 1994
Sag nr. 40/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opsætning af et flytbart femtrådet
elhegn med henblik på fåregræsning
på Fuglsang Hede, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 22.
oktober 1936.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
kommunevalgte medlem, Kaj Hansen, og sekretæren, retsassessor
Grethe Opstrup. Suppleanten for det amtsvalgte medlem, Per
Blendstrup, var indkaldt men ikke mødt.
For 1rrhus Amt, Natur og Milj ø, mødte ekspedi tionssekretær
E.H. Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 11. april 1994 - var til
stede.
Ansøgeren, Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret, var mødt ved
Poul Erik Thystrup.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Endvidere mødte Niels Jørgensen, Grenå kommune.
Poul Erik Thystrup redegjorde for baggrunden for ansøgningen.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte.
Det kommunevalgte medlem ytrede betænkelighed ved at lade
område B indhegne af hensyn til udsynet og landskabets
karakter, men accepterede, at området krævede pleje og
foreslog en slåning af arealet.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til' det ansøgte for så vidt angår område A på
luftfotoet, der er vedlagt ansøgningen, og til slåning af
område B.

il~1lJAj~11.IJM
Jøl~,r:'lJerisen.
Afgørelsen kan efter

411t~jønninisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN \ J.. \ \ 1 \ 'J. - OO'b~ y(.
Akt. nr. q

lov om naturbeskyttelse påklages til

/



Modtaget,
S/{ov~og Natursty~else!'ll

~ 2 A?:l. iSm}
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00.

513,00
11. april 1995

Grenå Kommune

Torvet 3

8500 Grenå

Vedr. j.nr. 23/95 - afholdelse af beach-party på strandareal syd for Fær~eveien.

I skrivelse af 1. marts 1995 har Grenaa Købstadsjubilæum 1995 ansøgt om tilladelse til

afholdelse af beach-pany, arrangeret af Radio ABC i Randers, lørdag den 15. juli 1995 kl.

10.00 til 02.00 på et strandareal syd for Færgevejen.

Arealet er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 23. marts 1995

har meddelt, at man intet har at indvende imod det ansøgte på nærmere angivne vilkår, jf.

nedenfor.

Fredningsnævnet tillader i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at der afholdes et

beach-party på det angivne areal på vilkår

at hegnet omkring pladsen placeres med respekt for de værdifulde klitformationer

at der ikke foretages terrænændringer,

at der er fri passage for offentligheden mellem hegnet og kysten, og

at arealet efterlades i fuldstændig ryddet stand.

Klagevejledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.



e En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

•
Kopi sendt til:

Århus Amt (8-70-51-8-707-1-95), Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsg-ade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Ove Møller Andersen, Stokkebro 26,

8500 Grenå.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Kaj Hansen, Åstrupvænget 38, 8500 Grenå.

Grenaa Købstadsjubilæum 1995, Jubilæumsbutikken, 0stergade 7, 8500 Grenå.

Radio ABC, Brotoften, 8900 Randers
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

6. juni 1995

Grenå Kommune

Teknisk Afdeling

Torvet 3

8500 Grenå

Vedr. 51(95 - etablering af volleyballbane.

Den 9. september 1993 meddelte Fredningsnævnet dispensation til i en forsøgsperiode i

1993 og 1994 at etablere en volleyball bane på et offentligt strandareal syd for

lystbådehavnen i Grenå i højsæsonen juni, juli og august, på vilkår, at stolperne udenfor

sæsonen blev fjernet fra området, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22.

oktober 1936 vedrørende fredning af kysten ved Grenå Strand.

I skrivelse af 8. december 1994 har kommunen ansøgt Århus Amt om permanent tilladelse

til etablering af volleyballbanen.

Århus Amt har den 11. maj 1995 fremsendt sagen til Fredningsnævnet med anbefaling.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,

tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning.

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over

afgørelsen. Klageberettigede er:

Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.



"'I

\~ En evt. klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens

videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende

virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra idag, jfr.

naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

•
Kopi sendt til:

Århus Amt (Natur & Miljø - j.nr. 8-70-51-4-707-2-93), Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg.

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, v/Ove Møller Andersen, Stokkebro 26,

8500 Grenå,

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand.

tit Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå.

Fritidskonsulent Hardy Andersen, Familie- & Kulturforvaltningen, Skole-kultur, 8500

Grenå.



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86437000

fil ORIENTERING

18/03-97

Århus Amt
Vej- og TrafIkområdet
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg REb. NR. G5\~· 00

Vedr. j .nr. 27/1997 - udvidelse af vej mellem, Kystvej og Kattegatvej iGrenå.

• ~
Den 20. februar 1997 fremsendte Århus Amt, Natur & Miljø, en ansøgning om udvi-
delse af vejen mellem Kystvej og Kattegatvej i Grenå.

Strækningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. maj 1936 om fredning
af kysten ved Grenå.

Da den ansøgte vejudvidelse ikke fmdes at være i strid med fredningens formål, med-
deler Fredningsnævnet imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte projekt på yilkår, at dette udføres i overensstemmelse med det fremsendte
kortmateriale.

Klagevejledning

• Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen. I

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.



Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

•
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-1-707-1-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø -
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, ~OO
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them . ,
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå.
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå

•
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TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 19/08-97

Århus Amt
Natur og Miljø
Lysene Alle l
8270 Højbjerg REG.NR. 051~·oo·

Vedr. j.nr. 89/1997 - opsætning af lille vindmølle på Fuglsang Hede .

• Den 17. juli 1997 har Amtet søgt om tilladelse til opsætning af en lille vindmølle til
vanding af fårene i græsningsperioden i forbindelse med naturpleje af heden.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 vedrørende
Fuglsang Hede.

Møllen nedtages efter hver græsningssæson og flyttes i øvrigt i takt med afgræsningen.
Amtet vurderer, at opstilling af vindmøllen indgår naturligt i fåregræsningen i forbin-
delse med Amtets og Kommunens pleje af arealerne.

Da opstilling af vindmøllen indgår naturligt i fåregræsningen i forbindelse med pleje af
arealerne, meddeler Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse
til det ansøgte.

• Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.



•

•

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Naturforvaltningsafdelingen, att. Poul Erik Thystrup, G.nr. 8-70-52-2-707-1-91)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå



.". TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMTe Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

04/05-98

Grenå Kommune
Torvet 3
8500 Grenå

Modtaget i
Skov- Oll ;\T~turstyrelBen

Rl:u.NR. 0.5\~· 00

Vedr. j .nr. 11/1998 - tilladelse til af1toldeise'af Beach-Party eller tilsvarende
arrangement ved,Grenå Strand.

. . .•
Århus Amt, Natur og Miljø, har den 30. januar 1998 fremsendt en henvendelse fra
Grenå Kommune, Teknisk Forvaltning, om tilladelse til afholdelse af Beach-Party eller
lignende arrangement på et strandareal mellem Kystvej og stranden en gang årligt, før-
ste gang førstkommende sommer.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 om fred-
ning af arealer ved Grenå Strand.

I skrivelse af 11. april 1995 meddelte Fredningsnævnet Grenå Kommune dispensation
til afholdelse af et sådant arrangement i sommeren 1995.

Der har været afholdt tilsvarende arrangementer i 1996 og 1997, hvor der ikke har
været fremsendt ansøgning til Fredningsnævnet.

• Efter afvikling af arrangementet i 1997 har Enhedslisten De Rød-Grønne i Grenå klaget
over bl.a. opkørte spor og manglende oprydning på arealet.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. 'april' 1998.' .

Grenå Kommune v/Niels Jørgensen oplyste at de afholdte arrangementer har været en
stor succes. Første gang arrangementet blev afholdt, gik det hårdt ud over den yderste
klitrække, hvilket blev påtalt af Amtets biologer, men herefter blev der stillet vilkår om
afhegning af et område, og dette har efter kommunens opfattelse fungeret tilfredsstil-
lende. Sidste år deltog 7000 mennesker i arrangementet.

Århus Amt, Natur og Miljø, anførte, at man kan anbefale, at der meddeles tilladelse
til det ansøgte for en periode på foreløbig 3 år. Amtets biologer har ikke fundet, at are-
alet - udover den yderste klitrække - lider naturmæssig overlast ved arrangementer af
den pågældende karakter, så længe sådanne arrangementer begrænses til 1 - 2 gange
årligt. Amtet finder, at de naturbeskyttelsesmæssige hensyn vil kunne tilgodeses ved at

• der i forbindelse med en dispensation stilles vilkår om,

~ct. S"0 ll~\:,'-\~ \l\' '- -tn) '{ lf
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at arrangementet begrænses til højst 5 dage i forbindelse med en weekend, således
at der heri indgår 2 dage til opstilling og 2 dage til oprydning, e

at arealet herefter skal efterlades i fuldstændig ryddet stand,
at der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af yderste klitrække med

et solidt hegn, således at færdsel og slid undgås.
at hegningen skal være godkendt af kommunen eller Amtets Natur og Miljøkontor

inden der åbnes adgang for publikum,
at der ikke sker nogen form for terrænændring ,
at færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken,
at der er fri passage for offentligheden mellem hegnet og kysten, samt
at der i det hele taget udvises størst mulig hensyn til vegetationen i området.

Grenå Kommune har erklæret sig indforstået med, at der under hele arrangementets
forløb tilknyttes en konununal opsynsmand.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars' Sloth anførte under besigtigel-
sen, at de pågældende arrangementer har medført et stort slid på området, hvor den
tunge trafik bl.a. er gået igennem grønsværen. Sliddet sker ikke alene i forbindelse •
med arrangementet, men også i forbindelse med opstillingen, hvor der bl.a. sker op-
sætning af cementpiller. Det er i øvrigt ikke nok at lave en afhegning af det areal, der
skal anvendes til arrangementet, idet de besøgende i vidt omfang færdes/bruger arealet
uden om til færdsel og ophold. Der er desuden tale om et meget koncentreret brug i de
dage, arrangementet foregår. Endelig er der de foregående år konstateret meget affald i
området, således at det kan konstateres, at arrangørerne ikke sørger for tilstrækkelig
oprydning.

Enhedslisten De Rød-Grønne har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings syns-
punkter og har supplerende oplyst, at der er modtaget protester fra flere af sonuner-
husejerne i området.

Radio ABC v/Palle Bo oplyste i forbindelse med besigtigelsen, at der naturligvis skal
ryddes op i hele området. Man vil i øvrigt i år anvende telte, der ikke er gennem-
sigtige, således at musikken ikke kan ses udefra, hvorfor man ikke forventer, at så
mange mennesker vil opholde sig uden for indhegningen. Hjulsporene på området har •
hele tiden været til stede, og arrangørerne forsøger at mindske sliddet på området ved
at lægge jernplader ud, når den tunge trafik s~al in9 i området. Der er kun få af som-
merhusejerne, der hat klaget over arrangementerne.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det om arrangementets karakter oplyste samt under hensyn til at
de af Amtet opridsede vilkår - sammenholdt med de nedenfor anførte vilkår - findes at
udgøre en tilstrækkelig beskyttelse af naturen i området, har Fredningsnævnet besluttet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, at meddele tilladelse til afholdelse af
det ansøgte arrangement i 1998 på de af amtet stillede vilkår, samt på vilkår,
at oprydningen sker indenfor hele det fredede areal mellem Ringvejen og første

sommerhus og

at Århus Amt efter arrangementet vurderer om arealet har været udsat for for stor •



,"'

belastning.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise. til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-1-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Børge SundahI, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Enhedslisten De Rød-Grønne i Grenå, v/Georg Hansen, Chr, Winthersvej 8, 8500
Grenå
Radio ABC, Brotoften, 8900 Randers.

-0,,'-/ _ •• , • • • ".~'. ; ~



NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

l { JULI 1998

Frederiksborggade 15. 1360 København K

TIf: 33955700
Fax: 33955769
X 400: S=nkn; P=sdn; A =dk4PO; C=dk
Internet: nkn@nkn.dk

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

13 JULI 1998
J.nr.: 97-121/700-0009
JMR

REb. NR. O~ 13. GO

Afgørelse
i sagen om afholdelse af "beach-parties" ved Grenå Strand.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 4. Maj 1998 meddelt dispensation
fra Overfredningsnævnets kendelse af 22. Oktober 1936 om fredning af
arealer ved Grenå Strand, til afholdelse af et "beach-party" med delta-
gelse af op til omkring 10.000 mennesker på et ca. 4 ha stort areal ved
Grenå Strand, umiddelbart syd for Grenå Havn. Dispensationen er påklaget
til Naturklagenævnet af Enhedslisten de Rød-Grønne i Grenå, som er en
lokal afdeling af det landsdækkende parti Enhedslisten.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelsesla-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Efter naturbeskyttelseslavens § 86, jf. § 78, stk. 3, 1. punktum, kan et
fredningsnævns afgørelser efter loven påklages til Naturklagenævnet af
blandt andet lokale foreninger'og lignende, som har en væsentlig inte-
resse i afgørelsen.

Om klageberettigede foreninger hedder det i bemærkningerne til loven, at
sådanne foreninger kan have cil formål at varetage forskelligartede in-
teresser. Som eksempler nævnes lokalafdelinger af Dansk Ornotologisk
Forening og afdelinger af landboorganisationer.

Lokale foreninger, der har til formål at varetage interesser indenfor
natur- og miljøbeskyttelsesamrådet, vil normalt være klageberettigede i
forhold til afgørelser efter naturbeskyttelseslaven - under forudsætning

mailto:nkn@nkn.dk
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af, at de pågældende interesser påvirkes på væsentlig måde af afgørel-
sen.

Politiske partier, hvis formål er af generel karakter, er derimod almin-
deligvis ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven. Dette gæl-
der ligeledes de politiske partiers lokale medlemsforeninger.

Da den klagende parti forening i denne sag er en lokal afdeling af et
landsdækkende politisk parti, og da der ikke er anført særlige grunde
til støtte for klageretten, findes der herefter ikke grundlag for at re-
alitetsbehandle klagen.

/2-;nOLok~
( inger Vaaben

vice formand /

r\fgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens §88, stk. 1.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
RETTEN I RANDERS, SANDGADE 12
8900 Randers- tlf. 86 43 70 00

21/12-98

Grenå Kommune

Torvet 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 11/1998 - tilladelse til Beach-Party på Grenå Strand.

• Den 22. oktober 1998 fremsendte Amtet en fra Grenå Kommune modtaget ansøgning,
hvor Radio ABC søger om tilladelse til afholdelse af Beach-Party på strandarealet
mellem Kystvej og stranden.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. oktober 1936 om fredning
af arealer ved Grenå Strand.

I skrivelse af 4. maj 1998 meddelte Fredningsnævnet dispensation til afholdelse af et

arrangement i 1998 på nærmere angivne vilkår. Dette arrangement blev imidlertid ikke
gennemført.

Ved sagens fremsendelse har Amtet anbefalet, at Nævnet meddeler dispensation på
samme vilkår, som anført i tilladelsen af 4. maj 1998.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Under henvisning til det om arrangementets karakter oplyste, samt under hensyn til de af
Amtet opridsede vilkår, jf. Fredningsnævnets skrivelse af 4. maj 1998, - sammenholdt
med de nedenfor anførte vilkår - findes dette at udgøre en tilstrækkelig beskyttelse af
naturen i området, og Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til afholdelse af det ansøgte arrangement i 1999 på de af Amtet
stillede vilkår, samt på vilkår,
at oprydning sker indenfor hele det fredede areal mellem Ringvejen og første

sommerhus, og

at Århus Amt efter arrangementet vurderer om arealet har været udsat for for stor
belastning.

rvt«,ti/ m6-/;ttt!:<-(}O W
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KLAGEVEJLEDNING:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet e)
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig
interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. •
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf.
naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-707-1-95)

Skov- og Naturstyrelse~! ;Ha~~ldsgade 53, 2100 !<øbenhayn ø. _
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø •
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K
Danmarks Naturfredingsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500 Grenå
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Radio ABC, Brotoften, 8900 Randers



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 Modtaget l
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14/12-99

Grenå Kommune
Torvet 3
8500 Grenå REG.Hk 05\~· 00

Vedr. j.nr. 122/99 (jf.ll/1998) - afholdelse af Beach-Party år 2000 på strandareal
syd for Grenå.

Den 23. november 1999 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget ansøg-
ning fra Radio ABC, Randers, om tilladelse til afholdelse af Beach-Party på strandarea-
let mellem Kystvej og stranden.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. oktober 1936 om fredning
af arealer ved Grenå Strand.

Fredningsnævnet har senest i skrivelse af 21. december 1998 meddelt dispensation på
de af Århus Amt stillede vilkår samt yderligere, at oprydning skulle ske indenfor hele
det fredede areal mellem Ringvejen og første sommerhus, og at Århus Amt efter
arrangementet skulle vurdere, om arealet har været udsat for for stor belastning.

Amtet har i fremsendelsesskriveIsen anbefalet, at Fredningsnævnet også meddeler en
dispensation efter at Amtet har foretaget en vurdering af arealet.

Fredningsnævnets afgørelse:

Under henvisning til det om arrangementets karakter oplyste, samt under hensyn til de
af Århus Amt opridsede vilkår i tilladelsen af 5. marts 1998, meddeler Fredningsnæv-
net i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til afholdelse af det an-
søgte arrangement i år 2000 på de af Århus Amt stillede vilkår.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
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sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende e:
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-2-99)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Radio ABC, Brotoften 10, Postboks 174, 8900 Randers
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(2 ~ MAJ laJ~JUÅrhus Amt, Vej- og Trafikområdet
Driftsafdelingen
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 33/2000 - midlertidig arbejdsplads samt ve.judvidelse- matr.nr. 60 a
Grenå Markjorder. - Amtets j.nr. 9-06-31-415-1-99 og 9-04-3-415160-1-95.

Den 19. april 2000 har Århus Amt, Natur og Miljøkontoret, fremsendt ansøgning om
tilladelse til bibeholdelse af en midlertidig anlagt arbejdsplads og om tilladelse til
udvidelse af amtsvej 415.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 4. maj 1936 og tillæg af 22.
oktober 1936 angående fredning af kysten ved Grenå Strand.

I skrivelse af 18. marts 1997 meddelte fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af vejen
mellem Kystvej og Kattegatvej i Grenå. I forhold til det tidligere godkendte projekt
skal der nu etableres et ekstra spor, og den midlertidig anlagte arbejdsplads skal
benyttes frem till. oktober 2000, hvorefter arealet vil være ryddet og retableret.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da etablering af et ekstra spor mellem Kystvej og Kattegatvej ikke findes at afvige
væsentligt fra det projekt, som fredningsnævnet meddelte tilladelse til i 1997, og da
arbejdspladsen alene er af midlertidig karakter, meddeler fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevej ledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende



virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-707-1-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2ioo København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsråds valgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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07/02-01

Radio ABC ApS/Radio ALF A ApS
Brotoften 10
Postboks 174
8900 Randers

Vedr. j .nr. 122/99 - afholdelse af Beach Party ved Grenå Strand.

Den 21. december 2000 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning ome tilladelse til afholdelse af Beach Party på ejendommen matr.nr. 60 a Grenå markjorder
en lørdag i juli i årene 2001, 2002 og 2003. Pladsen tages i brug fra torsdagen før til
mandagen efter afholdelse af arrangementet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 angå-
ende fredning af kysten ved Grenå Strand.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til afholdelse af Beach Party på det
ansøgte areal.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation på
samme vilkår, som anført i Amtets tilladelse af 5. december 2000.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

e
Da det ansøgte arrangement alene afholdes en gang årligt, findes dette ikke at stride
mod interesserne bag fredningen, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l , meddeler tilladelse til det ansøgte inden for det på vedhæftede
kort viste område på vilkår:

at der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af den yderste klitrække
med et solidt hegn, således at færdsel og slid undgås,

at færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken,
at der ikke sker nogen form for terrænændring,
at der ikke nedgraves kabler på arealet,
at afviklingen af arrangementet incl. forberedelse og oprydning begrænses til højst 5

dage i forbindelse med en weekend, og at arealet herefter efterlades i fuldstændig
ryddet stand.

e
Skov ..og NatuntyreJseD
J.nr. SN 2001 • IJ 1/ 12- o o /2,
Akt. nr. J {I



Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-e telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.m. 8-70-51-8-707-9-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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TIL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

18/06-01

Kaj Hansen
Åstrupvænget 3
8500 Grenå

Vedr. j.nr. 34/2001 - ansøgning om ny placering af beachvolleybane på Grenå
Strand.

De har på vegne Åstrup idrætsforenings volley-ball afdeling søgt om tilladelse til en ny
placering af beach-volley banen på ejendommen matr.nr. 60 a Grenå markjorder, et
offentlig strandareal ejet af Grenå Kommune.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936 om
fredning af Grenå Strand.

Fredningsnævnet meddelte den 6. juni 1995 tilladelse til etablering af en volley-ball
bane på et andet areal på stranden.

Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at banen nu ønskes rykket længere mod
øst, således at der spilles direkte på den bløde sandstrand. De har dog ønsket at
bibeholde muligheden for at spille på det hidtil benyttede areal i tilfælde af, at
placeringen i strandkanten volder problemer.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den nuværende placering, som ligger tæt på den ansøgte, har ikke givet anledning til
problemer i den årrække, den har fungeret.

Den nye placering er endvidere rykket længst op ved moleanlægget ved
lystbådehavnen. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på betingelse af, at banen kun er på en af
placeringerne ad gangen og at stolper og net fjernes uden for sæsonen.

De pågældende placeringer fremgår af vedlagte luftfoto.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig inter-
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esse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilse!!

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-4-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 K0h~nh;Jvn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Grenå Kommune, Torvet 3,8500 Grenå (j.nr. 04. 11.01G01)
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Fredningsnævnet for Århus Amt

Grenaa Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

Den 10. maj 2004

Vedrørende journal nr. 24/04 - anmodning om fornyet tilladelse til afholdelse af Beach Party
ved Greaa Strand.

Århus Amt har den 1. marts 2004 fremsendt Grenaa Kommunes ansøgning af 20. november 2003
om tilladelse til afholdelse afBeach Party på arealet matr. Nr. 60 a, Grenå Markjorder, en lørdag i
juli måned i årene 2004, 2005 og 2006. Pladsen er i forbindelse med arrangementet i brug fra
torsdagen før til mandagen efter arrangementet.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af22. oktober 1936 om fredning af
kysten ved Grenå Strand.
Fredningens formål er at bevare området i uændret tilstand. Særlig er der lagt vægt på, at området
ikke bebygges.

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensation til afholdelse afBeach Party som ansøgt, senest
ved afgørelse af 7. februar 2001.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse indstillet, at der meddeles tilladelse på nærmere angivne
vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

På baggrund af, at arrangementet alene afholdes en gang årligt, findes det ikke at stride mod
interesserne bag fredningen, hvorfor Fredningsnævnets formand herved i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til afholdelse af arrangementet i årene 2004,
2005 og 2006 inden for det på vedhæftede kort viste område og på vilkår som i tidligere tilladelser:

at der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af den yderste klitrække med et solidt
hegn, således at færdsel og slid undgås,
at færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken,
at der ikke sker nogen form for terrænændring,
at der ikke nedgraves kabler på arealet,
at afviklingen af arrangementet incl. forberedelse og oprydning begrænses til højst 5 dage i
forbindelse med en weekend, og at arealet herefter efterlades i fuldstændig ryddet stand.

Skov- og NaturstrreIsen
J.nr. SN2001· )2\\ 1'2.. -::>::>} Z
Akt. nr. ~ ............~
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Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget gebyret, fastsætter
Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden
udløbet af fristen, afvises klagen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i
afgørelsen. r

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Med venlig hilsen

eP> --.€r
Per Holkmann Olsen

lag

Kopi er sendt til::
Radio ABC Aps, Brotoften 10, Postboks 174,8900 Randers
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-8-03)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vILars Sloth, Kvædevej 19,8500 Grenaa
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenaa
Grenaa Kommune, Torvet 3,8500 Grenaa .
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t.·. ~tredningsnævnet for Arhus Amt
Q~ A 1~J(~rn,;~V~·[~:
U~i~J,~J,\JJ~ d::J

u:u.nI. u::::> I s. W
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Erik Bech
Ryttergårdsvej 118, 2,
3520 Farum

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

26 JUNI 2006
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 25. juni 2006.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-62, ansøgning om tilladelse til opstilling af livredningstårn ved
Grenaa Strand i badesæsonen.

• Århus Amt har den 10. maj 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til i perioden fra og
med uge 24 til og med uge 33 atopstille et livredningstårn på ejendommen matr. nr. 81 e Grenaa
Markjorder, beliggende på Grenaa Strand.

Området, hvor tårnet ønskes placeret er ifølge Grenaa Kommune en meget benyttet
badestrand. De røde og hvide farver på tårnet tjener det sikkerhedsformål at synliggøre
livredderens placering.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Fredningen af Grenaa Plantage og Fuglsang Hede,
Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936.
Fredningens formål er at bevare arealet henliggende i naturtilstand; det må ikke
bebygges, beplantes, dyrkes, afvandes, indhegnes eller på anden måde forstyrres ved
gravning eller lignende, samt ved fjernelse af lyng, grus o.l.
Enhver forringelse af det landskabelige indtryk ved rejsning af mast, reklameskilte og
lignende er forbudt. Ligeledes forbydes det at henkaste affald 0.1.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om opførelse af byggeri og master, hvorved
det landskabelige indtryk forringes gælder, at dette er forbudt.

Udtalelser
Kommunen, som også er skovejer på stedet, er positivt indstillede overfor opstilling af
livreddertårnet.

Amtets vurdering
Det er amtets vurdering, at opsætning af livreddertårnet vil have en skæmmende
virkning på omgivelserne i området i sommerperioden, hvor det er opsat.
Formålet med opstillingen aftårnet er dog helt specielt at sikre den offentlighed, der
benytter stranden. Opstillingen af tårnet sker kun i skolernes sommerferie og
fredningens formål om at bevare arealet henliggende i naturtilstand kompromitteres,
efter amtets vurdering, kun ganske kortvarigt og udelukkende landskabeligt.
Århus Amt kan således godt anbefale en dispensation fra fredningsbestemmelserne på
betingelse af følgende:
- at livredningstårnet og alle spor herefter er fjernet i alle årets andre uger,

90:>- re' - 002 (.:,,
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- at der ikke i forbindelse med tårnet sker opsætning aftelte, boder, bænke, lys, skilte
"," 0. eller lignende.

Andre tilladelser
Amtet har meddelt dispensation fra skovbyggelinien og strandbeskyttelseslinien på
betingelse af, at Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet. Det ansøgte
kræver endvidere tilladelse fra Ebeltoft Kommune.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene og på baggrund af det foreliggende skriftlige
materiale.
På baggrund af, at der er tale om en betydelig sikkerhedsforanstaltning finder nævnet, at der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, børe meddeles dispensation fra
fredningsbestemmelserne til opsætning af tårnet i ugerne 24 til og med 33 på
betingelse af følgende:
- at livredningstårnet og alle spor herefter er fjernet i alle årets andre uger,
- at der ikke i forbindelse med tårnet sker opsætning af telte, boder, bænke, lys, skilte
eller lignende.

1\-• Det bemærkes, at nævnets formand den 7. juni mundtligt meddelte, at nævnet ville dispensere fra
fredningsbestemmelserne.

Der kan inden 4 uger fra den dag denne skriftlige afgørelsen er meddelt, klages til
Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- krotil Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Med venlig hilsen

p <a
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-707-3-06)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite Grenaa vi Lars Sloth, Kvædevej 19,8500 Grenaa
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet for Grenaa, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenaa
Grenaa Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa



·Fredningsnævnet for Midtjylland, østli9.gel
REG. Nl 05J:s .CXJ

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Norddjurs Kommune "{j\ f1'\
Torvet 3 A.~1\.." ~ J.
8500 Grenaa SC~ "l~ /''_,.'

Modtaget!
Skov. Oll Naturstyrelsen

10 APR. 2007
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Den 31. marts 2007.

Den 20. marts 2006 modtog Århus Amt ansøgning fra Grenaa Kommune om fomyettilladelse til
afholdelse af Beach Party på arealet matr. nr. 60 a Grenå markjorder.

Arrangementet foregår en lørdag i juli hvert år, og tilladelsen ønskes meddelt for årene 2007,2008
og 2009. Pladsen er som hidtil i brug fra torsdagen før til mandagen efter afholdelsen af selve
arrangementet.

Ejendommen ligger inden for fredning af kysten ved Grenaa Strand, jfr. Overfredningsnævnets
kendelse af 22. oktober 1936.

Det tidligere Århus Amt har den 10. november 2006 meddelt dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype) og § 15 (strandbeskyttelseslinie) til det ansøgte på
betingelse af
at der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af den yderste klitrække med et solidt
hegn, således at færdsel og slid undgås,
at færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken,
at der ikke sker nogen form for terrænændring,
at der ikke nedgraves kabler på arealet, og
at afviklingen af arrangementet ind. forberedelse og oprydning begrænses til højst 5 dage i
forbindelse med weekend.

Amtet har angivet, at der tidligere har været givet tilladelse for årene 2004,2005 og 2006. Det blev
da vurderet, at den bag yderste klitrække beliggende strandoverdrevsvegetation er forholdsvis
slidtålende og kan klare et begrænset færdselspres fra gående. Natur- og Miljøkontoret har ikke i
perioden 2004-2006 kunnet konstatere nævneværdigt slid på arealet og der er ikke i perioden
modtaget klager over arrangementets afholdelse.
Det var amtets vurdering, at det ansøgte ikke er i konflikt med de hensyn, som
naturbeskyttelseslovens §§ 3 og15 skal varetage.

Fredningens formål er at bevare området i uændret stand - særligt er der lagt vægt på, at området
ikke må bebygges.
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· Efter amtets vurdering strider et arrangement som det ansøgte ikke mod fredningens formål, hvorfor
amtet anbefalede, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte for en ny 3-årig periode på
samme vilkår som i Fredningsnævnets tidligere afgørelse af 10. maj 2004.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
På baggrund af, at arrangementet alene afholdes en gang årligt, og på baggrund af, at der efter
arrangementernes afholdelse ikke er konstateret nævneværdigt slid af området, findes det ansøgte
ikke at stride afgørende mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnets formand herved i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til afholdelse af arrangementet i
årene 2007, 2008 og 2009 inden for det på vedhæftede kort viste område og på vilkår som i tidligere
tilladelse:

at der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af den yderste klitrække med et solidt
hegn, således at færdsel og slid undgås,
at færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken,
at der ikke sker nogen form for terrænændring,
at der ikke nedgraves kabler på arealet,
at afviklingen af arrangementet ind. forberedelse og oprydning begrænses til højst 5 dage i
forbindelse med weekend, og at arealet herefter efterlades i fuldstændig ryddet stand.

Klagevejledning, if. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra
Fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen afklagen, før gebyret er modtaget.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

~--g
Per Holkmann Olsen
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Den 26. juni 2007.

Vedr. Fredningsnævnets journal nr. 8901-01.2007.56.Ansøgning om tilladelse til opstilling af
Iivredningstårn i badesæsonen ved Grenaa strand.

Miljøcenter Århus har den 11. april 2007 modtaget en ansøgning :fraDansk Svømmeunion vi Dem
om tilladelse til i perioden :fraog med uge 25 til og med uge 35 at opstille et livredningstårn på
ejendommen matr. nr. 81 ~ Grenaa Markjorder, beliggende på Grenaa Strand (nærmere angivet på
kort).
Norddjurs Kommune ejer matriklen.

Tårne opstilles af Dansk Svømmeunion og TrygFonden på særligt populære strande i Danmark ,og
tårnene er bemandet :frauge 26 til uge 34, hvortil kommer nogle dage med opsætning og
nedtagning.

Der søges om tilladelse gældende til og med 2010, ligeledes 1 uge både før og efter
skolesommerferien.

Fredningsnævnet gav i 2006 tilladelse til lignende opstilling G.nr. 11.01.2006-62).

De røde og hvide farver på tårnet tjener det sikkerhedsformål at synliggøre livredderens placering.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for Fredningen af Grenaa Plantage og Fuglsang Hede,
Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936.
Fredningens formål er at bevare arealet henliggende i naturtilstand, det må ikke bebygges,
beplantes, dyrkes, afvandes, indhegnes eller på anden måde forstyrres ved gravning eller lignende,
samt ved fjernelse af lyng, grus 0.1.
Enhver forringelse af det landskabelige indtryk ved rejsning af mast, reklameskilte og lignende er
forbud. Ligeledes forbydes det at henkaste affald o.l.
Ifølge :fredningskendelsens bestemmelser om omføreise afbyggeri og master, hvorved det
landskabelige indtryk forringes gælder, at dette er forbudt.

Som anført i Fredningsnævnets kendelse i 2006 vil opsætning af livreddertårnet have en
skæmmende virkning på omgivelserne i området i sommerperioden, hvor det er opsat.
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 Den 22. marts 2010. 
 
Vedr. j.nr. 8901-01.20010.1 Vedrørende ansøgning om fornyet tilladelse til afholdelse af Radio 
ABC Beach Party 2010, 2011 og 2012 eller tilsvarende arrangement på fredet strandareal syd 
for Grenaa Havn, Matr. nr. 60a Grenaa Markjorder. 
 
Fra Torben Kaarup, Radio ABC, har Norddjurs Kommune modtaget en ansøgning om fornyet 
tilladelse til at afholde ABC Beach Party 2010, 2011 og 2012, på matr. nr. 60a Grenaa Markjorder. 
Ansøgningen blev modtaget den 26. august 2009. Efterfølgende bad Kommunen ABC Radio om en 
mere uddybende ansøgning. Denne modtog Norddjurs Kommune den 15. september 2009. 
 
Luftfoto (2008) af Grenaa Havn. Den omtrentlige placering af Radio ABC Beach Party er angivet 
med blå streg. Fredningen er angivet med rødt. 
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Baggrund 
Radio ABC har hver sommer siden 1995, med undtagelse af sommeren 1998, afholdt Radio ABC 
Beach Party på matr. nr. 60a Grenaa Markjorder, beliggende umiddelbart syd for Grenaa Havn.  
 
Der ønskes tilladelse til at afholde Radio ABC Beach Party på lørdage i uge 28 i 2010, 2011 og 
2012. Der forventes ca. 10.000 gæster. Med forberedelser og oprydning er der tale om, at arealet 
benyttes i fem dage, fra torsdag til og med mandag.  
 
Fredningen 
Det ansøgte areal er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936: Fredning af 
Arealer ved Kysten ved Grenaa m.v.  
 
Fredningens formål er at bevare området i uændret tilstand – særligt er der lagt vægt på, at området 
ikke må bebygges. 
 
Den seneste tilladelse fra Fredningsnævnet til afholdelse af Radio ABC Beach Party, blev meddelt 
den 31. marts 2007. 
 
Andre tilladelser 
Det ansøgte areal er også omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (hede), § 15 
(strandbeskyttelseslinie) og § 16 (åbeskyttelseslinie).  
Norddjurs Kommune har den 8. januar 2010 meddelt dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16, med klagefrist den 8. februar 2010.  
Miljøcenter Århus skal træffe afgørelse i sagen efter naturbeskyttelseslovens § 15.  
 
Norddjurs Kommunes indstilling til Fredningsnævnet 
Det er Norddjurs Kommunes erfaring, at de tidligere afholdte Radio ABC Beach Partier ikke har 
givet nævneværdige problemer, med hensyn til de interesser der skal varetages med 
fredningskendelse af 22. oktober 1936. Norddjurs Kommune indstiller derfor, at Fredningsnævnet 
imødekommer det ansøgte, med de samme vilkår som givet i Fredningsnævnets tilladelse af 31. 
marts 2007. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes af formanden alene og på det foreliggende skriftlige grundlag. 
På baggrund af, at der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid af området i forbindelse med de 
tidligere tilsvarende arrangementer, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, 
hvorfor nævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til , at 
ansøger afholder arrangementet på en lørdag i uge 28 i årene 2010, 2011 og 2012.  
Det er en betingelse for denne dispensation at, 

• der i forbindelse med arrangementet sker en frahegning af den yderste klitrække med et 
solidt hegn, således at færdsel og slid undgås, at 

• færdsel til stranden kanaliseres ad eksisterende vej gennem klitrækken, at 
• der ikke sker nogen form for terrænændring, at 
• der ikke nedgraves kabler på arealet, at 
• afviklingen af arrangementet inklusiv forberedelse og oprydning begrænses til højst 5 dage i 

forbindelse med en weekend. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 



En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
 
Denne afgørelse er pr. post fremsendt til  
Radio ABS A/S, Brotoften 10, 8940 Randers SV, att. Torben Kaarup  
og pr. mail fremsendt til: 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:norddjurs@dn.dk" }
Sune Mikkelsen, Norddjurs Kommune, Trafik og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa, { HYPERLINK 
"mailto:sunm@norddjurs.dk" }
Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK "mailto:post@aar.mim.dk" }
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 Den 13. juni 2011. 
 
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2011.72, ansøgning om dispensation til livreddertårn på 
Grenå Strand. 
 
 
Naturstyrelsen Vestjylland har den 17. maj 2011 fremsendt ansøgning fra TrygFonden om 
forlængelse af dispensation til opstilling af livreddertårn på Grenå Strand på matr. nr. 81 e, 
Grenaa Markjorder.  
Naturstyrelsen Vestjylland meddelte samme dato dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 65, stk. 1, jf. § 15, for årene frem til og med 2015. 
 
Tårnet opstilles fra uge 25 til og med uge 35. 
 
Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til tilsvarende opstilling, senest den 26. juni 2007 
for årene til og med 2010. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Som anført i tidligere afgørelser vil opsætning af livreddertårn have en skæmmende virkning på 
omgivelserne i området i sommerperioden. 
På baggrund af, at der er tale om en betydelig sikkerhedsforanstaltning, finder nævnet, at der i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, bør meddeles dispensation fra fredningsbestem-
melserne til opsætning af tårnet i ugerne 25 til og med 35 i årene til og med 2015, på betingelse af,  
at livreddertårnet og alle spor herefter er fjernet i alle årets andre uger, 
at der ikke i forbindelse med tårnet sker opsætning af telte, boder, bænke, lys skilte eller lignende, 
bortset fra skilte med risikovurdering som anført i Naturstyrelsens afgørelse af 17. maj. 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

mailto:pho@domstol.dk


Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk
Naturstyrelsen Vestjylland, att. Solveig Johansen, sojoh@nst.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, norddjurs@dn.dk
Det kommunaludpegede medlem af nævnet, Hanne Mogensen, Hedegårdsvej 6, 8585 Glesborg, 
hmo@qmsconsult.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, , Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Naturstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, aar@nst.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Randers 
 Nørregade 1, 8900  Randers 
 Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78 
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 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
Norddjurs Kommune 
Torvet 3 
8500 Grenaa   
 
 
Pr. mail Den 26. april 2012.          
 
Vedrørende journal nr. FN 2012.36, Ansøgning om tilladelse til opsætning af skilte på Grenaa 
Strand. 
 
Norddjurs Kommune har den 30. marts 2012 fremsendt følgende anmodning til fredningsnævnet: 
 
”Anmodning om at Fredningsnævnet behandler ansøgning om dispensation til at opsætte skilte inden 
for fredningen af arealer ved kysten ved Grenaa m.m. 
 
Norddjurs Kommune ansøger hermed om dispensation fra fredningen af arealer ved kysten ved Grenaa 
mm. til at opsætte et permanent skilt, der blandt andet deklarerer Trygfondens livredningstjeneste på 
Grenaa Strand.  
 
Norddjurs Kommune skal endvidere anmode Fredningsnævnet om at tage stilling til om en række mindre 
skilte, de såkaldte strandnummerskilte, er omfattet af fredningsbestemmelserne. 
   
Beskrivelse af det ansøgte 
Norddjurs Kommune har fra Trygfonden modtaget 3 skilte, som kommunen ønsker opsat på 3 forskellige 
lokaliteter ved Grenaa Strand. Et af skiltene ønskes placeret på et areal, der er omfattet af fredningen 
af arealer ved kysten ved Grenaa mm. 
 
Det primære formål med skiltet er at deklarere Trygfondens livredningstjeneste på Grenaa Strand. Skiltet 
indeholder oplysninger om, hvornår livredderne er på vagt, hvad de røde og gule flag på stranden betyder 
samt hvilken agtpågivenhed de badende skal udvise. Skiltet indeholder derudover andre oplysninger som 
oversigtskort, oplysninger til nødstilfælde mv. 
 
Eksempel på skiltets udseende fremgår af vedlagte foto. Skiltet ønskes opsat ved hovedindgangen til 
stranden, ud for Grenaa Strand Camping, jf. vedlagte luftfoto. Skiltet måler 100 cm x 255 cm (inkl. 
galge).  
 
Norddjurs Kommune skal desuden, som led i et nationalt strandnummereringssystem, opsætte en række 
mindre skilte med strandnumre. Strandnummerskiltenes udseende fremgår af vedlagte foto. Den 
ønskede placering af strandnummmerskiltene fremgår af vedhæftede luftfoto.  
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Fredningen 
Den pågældende strækning langs Grenaa Strand (ud for Polderrev Plantage) udgør et af i alt 3 
delområder, der er omfattet af fredningen af arealer ved kysten ved Grenaa mm., jf. 
Overfredningsnævnets kendelse af 22. oktober 1936. 
 
Ifølge fredningen skal arealet ”vedblivende henligge i naturtilstand”. Det fremgår desuden, at ”enhver 
forringelse af det landskabelige indtryk ved rejsning af master, reklameskilte o.lign. er forbudt”. 
 
Fredningsnævnet meddelte den 13. juni 2011 dispensation fra fredningen til at opsætte et livreddertårn 
(fra Trygfonden) på stranden i ugerne 25 til og med 35 i årene til og med 2015. Dispensationen er 
meddelt på betingelse af, at livreddertårnet og alle spor herefter er fjernet i alle årets andre uger, at der 
ikke i forbindelse med tårnet sker opsætning af telte, boder, bænke, lys skilte eller lignende, bortset fra 
skilte med risikovurdering som anført i Naturstyrelsens afgørelse af 17. maj. Dispensationen var en 
forlængelse af en tidligere dispensation til opstilling af tårnet, meddelt i 2007. 
 
Norddjurs Kommunes bemærkninger – som sekretariat for Fredningsnævnet 
Norddjurs Kommune har i denne sag en dobbeltrolle som både ansøger og som sekretariat for 
Fredningsnævnet. 
 
Som sekretariat for Fredningsnævnet, er det kommunens vurdering, at opstillingen af det ansøgte skilt 
inden for fredningen kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne. 
 
Idet skiltet ikke placeres i direkte tilknytning til livreddertårnet på stranden, og idet der er tale om et 
permanent skilt, er det endvidere vores vurdering, at det ansøgte skilt ikke omfattes af den meddelte 
dispensation til at opsætte et livreddertårn med evt. skiltning af risikovurdering et i sommerperioden. 
 
I relation til de mindre og mere diskrete strandnummerskilte, er det kommunens vurdering, at disse ikke 
omfattes af fredningens bestemmelser om at arealet skal henligge i naturtilstand og at enhver forringelse 
af det landskabelige indtryk ved rejsning af master, reklameskilte o.lign. er forbudt. 
 
Norddjurs Kommune skal på baggrund af ovenstående anmode Fredningsnævnet om dels at behandle 
kommunens ansøgning om dispensation til at opsætte skiltet fra Trygfonden, dels om at tage stilling til om 
opsætning af de små strandnummerskilte kræver dispensation fra fredningen.” 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Nævnet finder, at begge typer skilte er af en sådan størrelse, at opsætning i fredet område kræver 
dispensation fra fredningsbestemmelserne. 
Nævnet finder ikke, at det ansøgte strider afgørende mod fredningens formål, og finder i øvrigt, at 
der må lægges afgørende vægt på det sikkerhedsmæssige formål med opsætning af de ønskede 
skilte. 
Derfor meddeles der dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
  



Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget 
sagen fra Fredningsnævnet. 
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Tilladelserne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Holkmann Olsen 
 
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til: 
Norddjurs Kommune, att. Rikke Flinterup, rmf@norddjurs.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, norddjurs@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Norddjurs, norddjurs@dof.dk
Det kommunaludpegede medlem af nævnet, Hanne Mogensen, hamo1@live.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 6. maj 2016 

FN-MJØ-11-2016. Radio ABC Beachparty  

Fredningsnævnet har den 15. januar 2016 som suppleret den 20. januar 2016 fra Norddjurs Kommu-

ne modtaget en udtalelse om en ansøgning fra Radio ABC om tilladelse til at afholde Radio ABC 

Beachparty i 2016-2018 på matr. nr. 60a Grenaa Markjorder umiddelbart syd for Grenaa Havn. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation, men kun for 

2016. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af are-

aler ved kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i uændret stand. Områ-

det må ikke bebygges uden fredningsnævnets tilladelse.  

Norddjurs Kommune har henledt opmærksomheden på, at der har været holdt ABC Beachparty på 

arealet siden 1995 bortset fra i 1998. Der har på foranledning af Østjyllands Politi været holdt møde 

mellem arrangørerne og myndighederne, hvor det blev aftalt, at festpladsen af sikkerhedsmæssige 

hensyn skal indhegnes anderledes i forhold til tidligere år. Derudover skal diverse dispensationer og 

tilladelser gives hvert år og ikke som tidligere for tre år. Kommunens indstilling ændres i overens-

stemmelse hermed. Det er således fortsat kommunens vurdering, at arrangementet kræver frednings-

nævnets dispensation, men der indstilles kun til en etårig dispensation. 

Projektet er illustreret ved følgende luftfoto fra 2015, hvor det fredede areal er markeret med gul 

flade, og det ansøgte arrangementsområde er markeret med rød ramme.  
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Ansøgningen vedrører en dispensation til at afholde arrangementet lørdag i uge 28 i 2016. Der for-

ventes ca. 10.000 betalende gæster. Med forberedelser og oprydning er der tale om, at arealet benyt-

tes i syv dage, fra onsdag klokken 16.30 i uge 28 til og med tirsdag i uge 29.  

Kystdirektoratet har den 13. april 2016 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at holde 

arrangementet i den ansøgte periode. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, Norddjurs Kommune ved Rikke Kroier og Friluftsrådet ved Thorkil Daniel-

sen. De ministerudpegede og kommunalt valgte medlemmer af fredningsnævnet havde forfald og 

deltog således ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sagens akter 

og deres kendskab til det fredede område.  

  

Fredningsnævnets afgørelse 

Da der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid i området i forbindelse med de tidligere tilsva-

rende arrangementer, og da arrangementet efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages at 

medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 

fremgår af habitatdirektivets bilag IV, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 

§ 50, stk. 1 dispensation til, at der i 2016 kan holdes Radio ABC Beachparty som ansøgt. 

 

Opmærksomheden henledes på, at andre myndigheders tilladelser kan være nødvendige for arrange-

mentet. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  
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Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

                                                        Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Nanna de Courcy, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Norddjurs Kommune, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 

9. Dansk Botanisk Forening, 

10. Friluftsrådet, Norddjurs, 

11. Region Midtjylland, 

12. Kulturstyrelsen, 

13. Radio ABC A/S, att. Puk Rosendal. 



1 
 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 6. maj 2016 

FN-MJØ-22-2016. Opsætning af et livreddertårn 

Fredningsnævnet har den 10. februar 2016 fra Norddjurs Kommune modtaget en udtalelse og en an-

søgning om tilladelse til permanent at opsætte et livreddertårn på samme strandareal ud for matr. nr. 

81e Grenaa Markjorder, hvor et livreddertårn har været opsat fra 2011-2015 i henhold til en tidligere 

meddelt dispensation. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealet besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelser af 22. oktober 1936 og 19. januar 1940 

om fredning af arealer ved kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i 

uændret stand. Området må ikke bebygges uden fredningsnævnets tilladelse. 

Norddjurs Kommune har oplyst, at livreddertårnet er 6 meter højt og udført i rustfrit stål på beton-

fundament. Bundmålet er på 2,43 meter x 3,03 meter og topmålet er på 1,93 meter x 1,93 meter. Tår-

net er beklædt med træ og har den klassiske rød/hvide staffering. Placeringen er illustreret ved føl-

gende luftfoto, hvor det fredede areal er markeret med pink flade, og livreddertårnet er indrammet 

med rød cirkel: 

  

Da der er tale om en midlertidig bygning, der hvert år placeres på samme sted i ugerne 26-33, er det 

Norddjurs Kommunes opfattelse, at det ansøgte ikke vil få nævneværdig betydning for det hensyn, 

der skal varetages med fredningen. Da der endvidere er tale om tungtvejende, samfundsmæssige 

hensyn, indstiller kommunen, at fredningsnævnet imødekommer det ansøgte på vilkår om, at livred-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

dertårnet og alle spor herefter er fjernet fra området i alle årets andre uger, og at indgives en ny dis-

pensationsansøgning, hvis livreddertårnet ønskes placeret et andet sted. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. april 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, Norddjurs Kommune ved Rikke Kroier og Friluftsrådet ved Thorkil Daniel-

sen. De ministerudpegede og kommunalt valgte medlemmer af fredningsnævnet havde forfald og 

deltog således ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens afgørelse på baggrund af sagens akter 

og deres kendskab til det fredede område.  

  

Fredningsnævnets afgørelse 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at livreddertårnet ikke vil medføre nogen nævneværdig ændret 

oplevelse af fredningen. På den baggrund og med henvisning til baggrunden for ansøgningen medde-

ler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 dispensation til, at der perma-

nent kan opsættes et livreddertårn som ansøgt på de vilkår, der er anført af Norddjurs Kommune. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og Miljøklage-

nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Mil-

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-

stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-

gende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og mil-

jø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, re-

kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, ind-

betaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. 

Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøkla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
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Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-

handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 

før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshø-

ring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

                                                      Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Jytte Heslop, 

2. Nanna de Courcy, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Norddjurs Kommune, 

5. Norddjurs Kommunes Naturgruppe, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Friluftsrådet, Norddjurs, 

12. Region Midtjylland, 

13. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 24. februar 2017 

 

FN-MJØ-18-2017. Radio ABC Beach Party  

Fredningsnævnet meddelte den 4. maj 2016 dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2016 på 
matr.nr. 60a Grenaa Markjorder umiddelbart syd for Grenaa Havn (FN-MJØ-11-2016). Dispensationen blev 
meddelt efter, at fredningsnævnet havde besigtiget arealet. 

Fredningsnævnet har den 20. februar 2017 modtaget en udtalelse fra Norddjurs Kommune og en ansøgning 
om at holde Radio ABC Beach Party samme sted i 2017.  

Fredningsnævnet har på skriftligt besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af arealer ved 
kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i uændret stand. Området må ikke be-
bygges uden fredningsnævnets tilladelse.  

Norddjurs Kommune har anført, at Radio ABC hver sommer siden 1995 - med undtagelse af sommeren 1998 
– har afholdt Radio Beach Party på ejendommen. Der ønskes tilladelse til at afholde arrangementet lørdag i 
uge 28 i 2017. Der forventes ca. 10.000 betalende gæster. Opsætning af hegn og udstyr påbegyndes onsdag i 
uge 28, og som udgangspunkt er alt materiel væk fra pladsen igen senest søndag aften. Med forberedelser 
og oprydning er der tale om, at arealet benyttes i syv dage fra onsdag i uge 28 til og med tirsdag i uge 29. Det 
er kommunens erfaring, at de tidligere afholdte Radio ABC Beach Party’s ikke har givet nævneværdige pro-
blemer med hensyn til de interesser, der skal varetages ved fredningen. Kommunen indstiller derfor, at fred-
ningsnævnet imødekommer det ansøgte.  

Norddjurs Kommune har endvidere henledt opmærksomheden på, at arealet endvidere er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3 (hede), § 15 (strandbeskyttelseslinje) og § 16 (åbeskyttelseslinje). Kommunen for-
venter som myndighed at meddele dispensation til det ansøgte efter §§ 3 og 16.  

Projektet er illustreret ved følgende luftfoto fra 2015, hvor det fredede areal er markeret med gul flade, og 
det ansøgte arrangementsområde er markeret med rød ramme.  
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Fredningsnævnets afgørelse 

Da der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid i området i forbindelse med de tidligere tilsvarende 
arrangementer, og da arrangementet efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages at være i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 dispensation til, at der i 2017 kan holdes Radio ABC Beach Party som ansøgt. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Kla-
gefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en 
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-
ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

                Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Vilhelm Michelsen, 
2. Nanna de Courcy, 
3. Radio ABS A/S, att. Puk Rosendal, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Norddjurs Kommune, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, Norddjurs, 
12. Region Midtjylland, 
13. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 31. januar 2018

FN-MJØ-11-2018. Radio ABC Beach Party 

Fredningsnævnet meddelte den 4. maj 2016 dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2016 på 
matr.nr. 60a Grenaa Markjorder umiddelbart syd for Grenaa Havn (FN-MJØ-11-2016). Dispensationen blev 
meddelt efter, at fredningsnævnet havde besigtiget arealet. Fredningsnævnet meddelte den 24. februar 
2017 dispensation til et tilsvarende arrangement i 2017.

Fredningsnævnet har den 25. januar 2018 modtaget en udtalelse fra Norddjurs Kommune om en ansøgning 
om at holde Radio ABC Beach Party samme sted i 2018. 

Fredningsnævnet har på skriftligt besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af arealer ved 
kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i uændret stand. Området må ikke be-
bygges uden fredningsnævnets tilladelse. 

Norddjurs Kommune har anført, at Radio ABC hver sommer siden 1995 - med undtagelse af sommeren 1998 
– har afholdt Radio Beach Party på ejendommen. Der ønskes tilladelse til at afholde arrangementet lørdag i 
uge 28 i 2018. Der forventes ca. 10.000 betalende gæster. Opsætning af hegn og udstyr påbegyndes onsdag i 
uge 28, og som udgangspunkt er alt materiel væk fra pladsen igen senest søndag aften. Med forberedelser 
og oprydning er der tale om, at arealet benyttes i syv dage fra onsdag i uge 28 til og med tirsdag i uge 29. Det 
er kommunens erfaring, at de tidligere afholdte Radio ABC Beach Party’s ikke har givet nævneværdige pro-
blemer med hensyn til de interesser, der skal varetages ved fredningen. Kommunen indstiller derfor, at fred-
ningsnævnet imødekommer det ansøgte. 

Norddjurs Kommune har endvidere henledt opmærksomheden på, at arealet endvidere er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3 (hede), § 15 (strandbeskyttelseslinje) og § 16 (åbeskyttelseslinje). Kommunen for-
venter som myndighed at meddele dispensation til det ansøgte efter §§ 3 og 16. Naturstyrelsen har meddelt 
dispensation efter § 15.

Projektet er illustreret ved følgende luftfoto fra 2015, hvor det fredede areal er markeret med gul flade, og 
det ansøgte arrangementsområde er markeret med rød ramme. 
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Fredningsnævnets afgørelse

Da der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid i området i forbindelse med de tidligere tilsvarende 
arrangementer, og da arrangementet efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages at være i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1 dispensation til, at der i 2018 kan holdes Radio ABC Beach Party som ansøgt.

Afgørelsen, som er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere afgørelser, er truffet af fred-
ningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
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Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

                                                                     Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Michelsen,
2. Nanna de Courcy,
3. Radio ABS A/S, att. Puk Rosendal,
4. Miljøstyrelsen,
5. Norddjurs Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Norddjurs,
12. Region Midtjylland,
13. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. november 2018

FN-MJØ-141-2018. Radio ABC Beach Party 

Fredningsnævnet meddelte i maj 2016 dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2016 på matr.nr. 
60a Grenaa Markjorder umiddelbart syd for Grenaa Havn (FN-MJØ-11-2016). Dispensationen blev meddelt 
efter, at fredningsnævnet havde besigtiget arealet. Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt dispensatio-
ner til tilsvarende arrangementer i 2017 og 2018.

Fredningsnævnet har den 12. november 2018 modtaget en udtalelse fra Norddjurs Kommune om en ansøg-
ning om at holde Radio ABC Beach Party samme sted i 2019, 2020 og 2021. 

Fredningsnævnet har på skriftligt besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af arealer ved 
kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i uændret stand. Området må ikke be-
bygges uden fredningsnævnets tilladelse. 

Norddjurs Kommune har anført, at Radio ABC hver sommer siden 1995 - med undtagelse af sommeren 1998 
– har afholdt Radio Beach Party på ejendommen. Der ønskes tilladelse til at afholde arrangementet lørdag i 
uge 28 i 2019, 2020 og 2021. Der forventes ca. 10.000 betalende gæster. Opsætning af hegn og udstyr påbe-
gyndes onsdag i uge 28, og som udgangspunkt er alt materiel væk fra pladsen igen senest søndag aften. Med 
forberedelser og oprydning er der tale om, at arealet benyttes i syv dage fra onsdag i uge 28 til og med tirs-
dag i uge 29. Det er kommunens erfaring, at de tidligere afholdte Radio ABC Beach Party’s ikke har givet 
nævneværdige problemer med hensyn til de interesser, der skal varetages ved fredningen. Fredningsnævnet 
har i de senere år meddelt etårige dispensationer, men arrangementets afvikling er nu kommet på plads 
både med hensyn til sikkerhed og fysisk placering. Kommunen indstiller derfor, at fredningsnævnet imøde-
kommer det ansøgte for en 3-årig periode. 

Norddjurs Kommune har endvidere henledt opmærksomheden på, at arealet endvidere er omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3 (hede), § 15 (strandbeskyttelseslinje) og § 16 (åbeskyttelseslinje). Kommunen for-
venter som myndighed at meddele dispensation til det ansøgte efter §§ 3 og 16. Naturstyrelsen har meddelt 
dispensation efter § 15.

Projektet er illustreret ved følgende luftfoto, hvor det fredede areal er markeret med gul flade, og det ansøg-
te arrangementsområde er markeret med rød ramme. 
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Fredningsnævnets afgørelse

Da der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid i området i forbindelse med de tidligere tilsvarende 
arrangementer, og da arrangementerne efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages at være i strid 
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1 dispensation til, at der i 2019, 2020 og 2021 kan holdes Radio ABC Beach Party som an-
søgt.

Afgørelsen, som er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere afgørelser, er truffet af fred-
ningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Kla-
gegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- 
og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- 
og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør stør-
relsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Vilhelm Michelsen,
2. Nanna de Courcy,
3. Radio ABS A/S, att. Puk Rosendal,
4. Miljøstyrelsen,
5. Norddjurs Kommune,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Norddjurs,
12. Region Midtjylland,
13. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 25. juni 2021 

 

FN-MJØ-090-2021. Skulpturer på Fuglsang Hede   

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2021 Norddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om midlertidigt 
at opstille to skulpturer på matr.nr. 64a Grenaa Markjorder. Ansøgningen er indsendt af Kunstforeningen Art 
Outdoors. Det er anført, at grundejerne har givet tilladelse til projektet. 

Fredningsnævnet meddeler på skriftligt grundlag dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden 
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af arealer ved 
kysten ved Grenaa. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men fredningen blev gennemført for at be-
vare områdets tilstand og sikre de landskabelige kvaliteter. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at en-
hver forringelse af det landskabelige indtryk ved rejsning af master, reklameskilte og lignende er forbudt. 

Norddjurs Kommune har anført, at der i forbindelse med Outdoors Art Festival Grenaa 2021 skal opstilles 85 
skulpturer ved en ”kunststi-event”. De opstilles i uge 22-24 i 2021. Udstillingen løber fra uge 24-42 i 2021, og 
kunstværkerne vil være fjernet den 26. oktober 2021. To af kunstværkerne ønskes opsat indenfor fredningen 
på Fuglsang Hede. Kunstværkerne, der stilles gratis til skue, er udført i rustfrit stål med målene 1 meter x 1,2 
meter x 0,5 meter og har følgende udseende:  

  

Projektets formål er at bidrage til en anderledes naturoplevelse for skovens og hedens gæster, og opstillingen 
ændrer ikke på offentlighedens adgang til Fuglsang Hede. Der ændres ikke på arealet, og der graves ikke. Ved 
opstilling og nedtagning anvendes et lille køretøj, som ikke vil have indvirkning på stiernes tilstand. 
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Projektets placering er illustreret på følgende måde, hvor det fredede areal er skraveret, og kunstværkernes 
placering er markeret med gule stjerner: 

  

Norddjurs Kommune har videre anført, at nærmeste Natura 2000-område er 8,5 km fra projektområdet. Pro-
jektet vurderes på den baggrund ikke at vil kunne medføre en væsentlig påvirkning på de arter, Natura 2000-
området er udpeget for at beskytte. Projektet vurderes heller ikke at have en væsentlig negativ påvirkning på 
den økologiske funktionalitet for de markfirben, der lever på Fuglsang Hede.  

Det er Norddjurs Kommunes indstilling, at der meddeles dispensation på vilkår om, at kunstværkerne opstilles 
med god afstand til den eksisterende hedebevoksning, så denne ikke beskadiges, at kunstværkerne fjernes 
senest den 26. oktober 2021, og at området forlades uden spor efter kunstværkerne. Kommunen har herved 
anført, at der er tale om en midlertidig event, der ikke har en permanent indvirken på områdets nuværende 
tilstand og landskabelige kvaliteter. Projektet vil derfor ikke få nævneværdig betydning for de hensyn, fred-
ningen varetager. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved kysten ved Grenaa betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter dispensation kan meddeles til et projekt, som ikke er 
i strid med en fredning. 
 
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Der er tale om opstilling af to skulpturer i en tidsbegrænset periode som led i et projekt, som består af opstil-
ling af i alt 85 skulpturer. 
 
På den baggrund og under iagttagelse af de vilkår, der er foreslået af Norddjurs Kommune, har projektet ikke 
betydning for de formål, fredningen skal sikre. 
 
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation med de vilkår, der er anført af Norddjurs Kommune. 
 
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-



4 
 

reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

 

                                                                       Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Golles (ministerudpeget medlem af fredningsnævnet), 
2. Gitte Busck (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
3. Kunstforeningen Art Outdoors, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Norddjurs Kommune, j.nr. 21/6171, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 11. oktober 2021 

 

FN-MJØ-135-2021. Radio ABC Beach Party  

Fredningsnævnet meddelte i maj 2016 dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2016 på matr.nr. 
60a Grenaa Markjorder umiddelbart syd for Grenaa Havn (FN-MJØ-11-2016). Dispensationen blev meddelt 
efter, at fredningsnævnet havde besigtiget arealet. Fredningsnævnet meddelte efterfølgende dispensationer 
til tilsvarende arrangementer i 2017 - 2021. 

Fredningsnævnet modtog den 7. oktober 2021 Norddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning om at holde 
Radio ABC Beach Party samme sted i 2022, 2023 og 2024.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 22. oktober 1936 om fredning af arealer ved 
kysten ved Grenaa mv. Det er fredningens formål at bevare området i uændret stand. Området må ikke be-
bygges uden fredningsnævnets tilladelse.  

Norddjurs Kommune har anført, at Radio ABC hver sommer siden 1995 - med undtagelse af sommeren 1998, 
2020 og 2021 - har afholdt Radio Beach Party på ejendommen. Der ønskes tilladelse til at afholde arrange-
mentet lørdag i uge 28 i 2022, 2023 og 2024. Der forventes ca. 10.000 betalende gæster. Opsætning af hegn 
og udstyr påbegyndes onsdag kl. 16.30 i uge 28, og som udgangspunkt er alt materiel væk fra pladsen igen 
senest søndag aften. Dog må det påregnes, at slutrengøring og enkelte dele af materiellet først forsvinder i 
løbet af mandag/tirsdag i uge 29. Med forberedelser og oprydning er der tale om, at arealet benyttes i syv 
dage fra onsdag i uge 28 til og med tirsdag i uge 29. Det er kommunens erfaring, at de tidligere afholdte Radio 
ABC Beach Party’s ikke har givet nævneværdige problemer med hensyn til de interesser, der skal varetages 
ved fredningen.  

Norddjurs Kommune har henledt opmærksomheden på, at arealet endvidere er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3 (hede), § 15 (strandbeskyttelseslinje) og § 16 (åbeskyttelseslinje). Kommunen har meddelt di-
spensation til det ansøgte efter §§ 3 og 16.  

Kystdirektoratet meddelte den 5. oktober 2021 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet 
vurderede i den forbindelse, at projektet ikke vil medføre en væsentlig forringelse af naturtyper, levesteder 
og/eller arter, som et Natura 2000-område er udpeget for at bevare. Det vil heller ikke medføre beskadi-
gelse/ødelæggelse af bilag IV-arter.  

Projektet er illustreret ved følgende luftfoto, hvor det fredede areal er markeret med gul flade, og arrange-
mentets hegning er indtegnet med rødt.  
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Fredningsnævnets afgørelse 

Da der fortsat ikke er konstateret nævneværdigt slid i området i forbindelse med de tidligere tilsvarende ar-
rangementer, og da arrangementerne efter de foreliggende oplysninger ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 og stk. 3, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 di-
spensation til, at der i 2022, 2023 og 2024 kan holdes Radio ABC Beach Party som ansøgt. 
 
Afgørelsen, som er i overensstemmelse med fredningsnævnets tidligere afgørelser, er truffet af fredningsnæv-
nets formand, jf. § 10, stk. 5 i forretningsorden for fredningsnævn. 
 
Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjarne Golles, 
2. Gitte Busck, 
3. Radio ABC A/S,  
4. Miljøstyrelsen, 
5. Norddjurs Kommune, j.nr. 13/4447, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs, 
10. Dansk Botanisk Forening, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Østjylland, 
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13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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