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.;,)erv1t..ltgenput at endeligt akØde w1,vtedt ar Kr1gsa1n1støt.,
pi JtatskassClns ..-egne til Hals ko=u.D.epi 210 Ui.tl. Hals.

6. :-..<*munenforpligter sig og ettufl&;_ eJ.,. at 4. OVe4"df'AgM' _\r1-
kUlsnumre 1 ovueu.aatemmelse med nedensUØlnde.

Vedr. 2101

AOiWh.i1l.dantbol1gen skal 1stantløattea, skan... volde og gr .. atal "e-
t.ableres, alt snarest muligt og alt pl køtauneruJ bakoatn1lll ec 1 over-
onsstGbJneJ..e med fr8dn1ngOl1Dd1ghede:rn.es øoskel'. te ar tyskeru optør.
te vkll:kQr skal slØJtes. ~amtlll. arbeJde skal fore,å u.QdCU' by_q_-
tJeneatens tilsYD cg v.lIU". t11e04.bract inden udi&nC- at 1""'. D7&JW;l-
gernes d~d."ni\e i>kal stedse bevare. Ol b;ygn.1ncune akal Vtl4Ulabol4a
1 o-.rnrenastfJDiæalse mød dElt 1 lov nr. 13? a.r 12/3 1918 omhaDdlede __ -
Uge brcn!l1gssyns ønaker t b-.or1&04 bl&n.1.u.ceru-. 1Adre kM. -.dr •• _ la-
plaatn111ietlaod øst s~al bevares.

Vedr. 210 - 21;a

'Xil brlJ.l ter den led.el, 5011 en proJekt.et bam vil .4td.f'øre. ~ k__
Jltmeti. ret til at :.l.tl1EC.leveJ pl 211 op IIOS akeU_t til 210 0& •• fncl-
n1nlsmyndlghoderne. godkende138 ind i udkaatea at a.A.. 210. VYel"aanc-
t"ra •• Jen til ak:.uuum skul ~d!'ør .. 1011 glacis.

På m.n. 21lt kan kammWleA anlæg_ ....J op mod skellet t1l 210. I
vejetU øatkant ~:H'(~aøt141c op.tt •• et lavt lilyend. hep 0l tørat til
4ette tiJ,plmkt ml d.t mtvæ.read. h.gu ..,1 .210 t'.ru ••

~~å213 kan kCll'l:lr4Wlenan1aIC. vej op l::ol04ø.1lat til m.n. 210, 1M
der awnt1d1gt plante. lavt leveD4. hegn 1 slteU.\, De nuv-.:.:rend. ha...
pi. fIl.a• .210 Skal samtidig lied og plant "W'llætge. IDeel græs •

..JA ~lo og 211 ... der ikke opt.... b7iJ:l1nc- el181" bygnl ...... k8'
al {iogen_t og Sal314t 1:'01'p11gt.~I. pihV11el" de arealer at .I%l.n.21" Ol
215, SQIl er be11iCe.ftde b.eDh••• t at syd: tor de ovenror -.bsadl ...... J.,
481' k/Ul &Dlalle. på OT~t ••• tr.nr.

D. 1 toreglende stykke oehandlede iiiatr.nr. og areal_. cler 1.kke
l1A tJebygge., kan ikke Wtre CeJlSta.mdtor overdra., el'8 fra ~.ns .14 ••

Ved bob.1igels'. på m.n. 214- vest tor: den ovenfor ombaDdlede ....J
og pli la.h. 213 n01·d for den OØlhaDdl4tdeveJ samt 'fed bebyggelse pl a.ø.
212. d der kun optør.. beboel.s •• bTIn.1n&__ lDdrett.t med hØjst 2 bol1ger
og uøJst med .en etage s~t kæl.d8l"t der lkke ml 1ndl."il.tt:tstil •• 1vstæ1\-

t b9 1&0
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dig beboelse 0& enkelte kvistværelser, der ej haller _ 1ndrett .. til
s.lvs~1g beboelse.

?l 21~ ml kQn optøre. teboelsesbYzninger tndrettat med høJst ~
boliger og med højst 2 etager sut kalder, d.. ikke mA.tndrettea til
selvstændig beboelse og enkelte kVist'VæI'.lse!'. der l),j heUer DJ! 1'84ret-
tea ••lvstwnd1g b.boel•••

Ved den iler et ter på matr.nr. 212 - 215' tilladte b.b,lce1s. III
kun 1/3 at areal.et at hyer at de til be~la:. udat1uede parceller ....-
byg&efl. Hytningen skal. 111'. m1n4lt 1,50 •• tra u.u.t .modnabMJ __
d.mene og skellet .aod 210. ~)å 212 akal •• tid1g med beb,.ggel.seoa plM-
syndel •• optør es forsvarligt hegn i ,kellet muller. 212 0i 210.
? 2est(tQ!:,elsern~ 1 ~ 6 beg~t:re$lyst SOlI'! serv! tutstltteade pi m.n. 210,
211, 2.12, 211. 2.llt og 21, ':'iala by t tjær sogn meå kr1rsli1n1steriet Ol
f'redn1ntsmpl!1ighederne som pltalsbel-ett1gede. Ile påtaleberettigede kaa
Uden tilladelse tre. de t1l enhwr t1d. 'fæ1"-.ndee3er. ar m.,Q. elle:t DOIen
del af dis•• u1spensere rx·a servitutbestemaelserDe.

l1als dan 27. Juli 1949. KØbeahavn de 8/8 l"".

oeatem&elsørne 1 ~~ 6 oe 7 b&gwros lyst S~n eervltutstittend ••
;lørresundby den. u.. uJ l~.

B.a.I:w ~.ehJwr 'f. Bøit11d.

Indtørt i da(bQgen tor lførl'esundb, k--.ted II.V. c.on 11/, Sl.
L,..t BCD en.<lellit skØde. 1'111•. serv1 tu.tstittede.

F. lUb1•
• ,. 'II' •••
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AFSKRIFT.

S K ø D E
:, Hals Kommune, Hals vi sit underskrevne soeneråd skØder og over-
I drager herved til Hals Havn v. Aalborg kommunes havneudvalg den ube-

(111

byggede parcel
matr.nr. 211R Hals by og sogn af hartk. oi alb •

•••••••••••••••••••••••••••• Aalborg den 18. marts 1952.
:Marius Andersen.

Til vitterlighed: C. Kjærby Rasmussen, lrs, Aalborg.
Hals den 3. april 1952

P. Ovesen Nygaard fm. m.fl. navne •••••••
Efter at forsvarsministeriet og fredningsnævnet for Aalborg Amts-

rådskreds har meddelt tilladelse til salg af matr.nr. 211R Hals by og
sogn på vilkår, at arealet ikke bebygges, begærer vi herved tinglyst
som hæftelse på den nævnte ejendom, at parcellen ingensinde må bebyg-
ges uden tilladelse af forsvarsministeriet og fredningsnævnet for Aal-
borg .Amtsrådskreds • .~

Nærværende bestemmelse begæres lyst på den nævnte ejendom med for-
svarsministeriet og fredningsnævnet for Aalborg Amtsrådskreds som påta-
leberettiget og med l. pr. alene respekterende allerede tinglyste ser-
vitutter.

Aalborg, den 28. nov. 1952.
Marius Andersen.

Indført i dagbogen for retskreds 69 Nørresundby kØbstad m.v. den 17/12
1952. Lyst som endeligt skØde. Till. lyst servitutstiftende. Kort, ser-
situtattest, till. fra amtet samt skøde indehl. till. til salg fra for-
svarsministeriet og fredningsnævnet forevist.

F. Juhl.
-...--.._---- ......

Extraktens rigtighed bekræftes •
Dommerkontoret i Nørresundby, den lo. juli 1956.

F. Juh1 •

-----------_ ....
-0-0-
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Afgørelser - Reg. nr.: 01596.02

Dispensationer i perioden: 21-12-1990



REG. NR. 150 Co .02-
Fredningsnævnet

_,for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

Tinghuset, Gammeltorv,6
9000 Aalborg, TIf.0812 7111

Aalborg, den 21. december 1990.

Hals kommune
teknisk forvaltning
9362 Gandrup

Vedr. FS nr. 53/90 - matr.nr. 210 Hals by, Hals. - Fjernelse af
hæk på areal omfattet af deklaration lyst 11. maj 1958 om Hals
Skanse.

Under henvisning til Deres skrivelse af 26. oktober 1990 til
Nordjyllands amt og nævnets besigtigelse den 5. december 1990,
hvoraf udskrift vedlægges, tillader nævnet, at det levende hegn
langs østergade fjernes på vilkår, at arealet retableres og
tilsås med græs.

Nævnets afgørelse, hvorved der i medfør af naturfredningslovens §

34 er meddelt dispensation fra ovennævnte fredningsdeklaration,
kan i medfør af naturfredningslovens § 34, jfr. § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Hals kommunalbestyrelse
og Danmarks Naturfredningsforening.

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

En tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er
klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den

- opretholdes af klagemyndigheden.

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

ti Sortsøe Jensen

a&.. 12ll/~L.t- 000\ J s~
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Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, 

Telefon 9968 8461, 

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 4. oktober 2017 

 

FN-NJS-29-2017: Midlertidigt læskur til geder. 

Fredningsnævnet har den 21. august 2017 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at 
opstillet et midlertidigt læskur til geder på matr.nr. 210 Hals by, Hals, beliggende Skansen 1, 9370 Hals.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele en tidsbegrænset dispensation på 
4 år fra dato. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsdeklaration af 11. maj 1951 om fredning af arealer ved Hals Skanse, der 
er én fortidsminde- og landskabsfredning, som har til formål at bevare området ved Hals Skanse. 
Fredningen har en bestemmelse om, at der ikke på dette matr.nr. må opføres bygninger eller 
bygningsværker af nogen art. 

Aalborg Kommune oplyser, at der ansøges om tilladelse til at opsætte et midlertidigt skur til brug for de 

græssende geder – 4 stk. - på arealet. Det oplyses videre, at Hals By er I 2017 udvalgt som udviklingsby. 
På baggrund heraf har der af Aalborg Kommune været igangsat en række projekter I Hals, herunder 
udsætning af geder til pleje af arealerne omkring Hals Skanse. Ideen omkring udsætning af geder er 
mellem andre projekter blevet udvalgt af Hals Samråd, der repræsenterer borgerne i nærområdet. 
Desuden har der været opbakning til projektet af Aalborg Historiske Museum. Slots- og Kulturstyrelsen 
gav i november 2016 tilladelse til projektet.  

Gederne har i år holdt træopvæksten nede omkring voldgraven, samtidig er de blevet en stor 
turistattraktion for de besøgende. Det bekræfter både Hals Samråd og Visit Aalborg. I kraft af 
borgernes interesse har flere observeret, at gederne søger mod museumsbygningen, når vejret er 
dårligt, og derfor har det været til debat på samrådets Facebookgruppe, at dyrene burde have et 
læskur. Kommunen er ikke forpligtiget til at opstille læskur, da gederne kun går på græs i 
sommerhalvåret, dog bakker kommunen op om ideen og ansøger Fredningsnævnet om dispensation 
fra fredningskendelsen. Med dyrevelfærd for øje ønsker Aalborg Kommune at opstille et midlertidigt 
flytbart skur, så dyrene kan gå i læ for vejr og vind.  

Der ansøges om et skur af typen H160 på B: 3 m x L: 3,5 m x H: 1,60 m. Hyttens jernkonstruktion er 
udført i galvaniseret stål, vandfaste filmbelagte 12 mm krydsfinerplader. 
Tagplader med anti-kondens belægning og vindbrydende net i baggavl samt forberedt til hjulsæt. Der 
er tale om et standardskur, der findes på andre kommunale arealer. Skuret leveres med lille indgang 
som vist på billedet herunder: 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Aalborg Kommune ligger efter aftale med Nordjyllands Historiske Museum op til en placering angivet 
på skitsen herunder: 

 
 

Aalborg Kommune har supplerende oplyst, at Skansen ikke er beliggende i Natura2000-område og at 

opsætningen af skuret på den angivne placering ikke vil være i modstrid med beskyttelsen af bilag IV-

arter på Habitatdirektivet eller påvirke arterne på udpegningsgrundlaget for Natura2000 område nr. 14, 

som ligger ca. 220 meter sydøst for placeringen af skuret. 
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. oktober 2017. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgreen Madsen. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Søren Nordholdt og for Nordjyllands Historiske Museum mødte Lone 

Andersen.  

 

Nordjyllands Historiske Museum oplyste, at plejen på området er kommunens tiltag. Der har indtil for 

få dage siden været 4 geder til afgræsning af arealerne. Det har vist sig, at deres pleje har været noget 

voldsom for området. Museet anerkender, at der skal plejes, og at gederne på det punkt har været gode 

for området. Det har dog også medført skade på diget, da gederne har skrabet et stort hul. Hvis man 

fortsat vælger denne form for pleje, bør der være et læskur for gederne. Opsætningen af et læskur vil 

ikke kræve jordbearbejdning. 

 

Danmarks Naturfredningsforening var enig i museets betragtninger og lagde vægt på, at opsætningen af 

et læskur skal være midlertidigt, ligesom græsningstrykket skal være i balance mellem pleje og 

dyrevelfærden. Skuret bør holdes i neutrale farver. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningen af arealerne ved Hals Skanse betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt 
naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 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 ansøgte 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 naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 
3. 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om fordelene ved gedernes afgræsning – 
og uanset at skuret ikke er i egentlig harmoni med områdets karakter og bygninger - dispensere til det 
ansøgte midlertidige læskur til op til 4 geder og placeret som vist tegninger, foreløbig for en periode af 4 år 
til vurdering af konsekvenserne ved denne form for pleje og på vilkår, at skuret holdes i neutrale farver 
inden for jordfarveskalaen. 

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 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, 
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 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). 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 
selvbetjening. 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 
klageren 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 
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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet 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 
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. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Peter Halgren Madsen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Aalborg Kommune, sagsnr. 2017-024985, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København. 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund. 
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10. Nordjyllands Historiske Museum, 
11. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del. 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

Den 21. september 2019 

 

FN-NJS-17-2019: Ansøgning om stiforbindelse ved Hals Skanse. 

Fredningsnævnet har den 28. maj 2019 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at etablere en stiforbindelse over Hals Skanse på matr. nr. 210, 211a og 214a Hals By, Hals, beliggende 

Skansen 1, 9370 Hals.  Aalborg Kommune er ejer af arealerne. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne ved Hals Skanse er omfattet af deklarationer af 11. maj 1951 og 17. december 1952 om 

fredning af Hals Skanse, der er en fortidsminde- og landskabsfredning, som har til formål at bevare 

området ved Hals Skanse. Deklarationerne vedrørende Hals Skanse vedrører overordnet 

bygningsværker. Deklarationerne må anses for at have til formål at bevare området i dets tidligere 

tilstand. Deklarationen af 11. maj 1951 indeholder bestemmelser om anlæg af stier og veje.  

Aalborg Kommune oplyser om projektet, at der ønskes anlagt en stiforbindelse fra Færgevej og op 

over broen, der går over Hals Skanse. Stianlægget tænkes udført i fliser af granit imellem ”trinene” 

og etableres som ”trin” af 4 fliser svarende til 2,40 x0,30 meter. Der vil være græs mellem ”trinene” 

Yderligere ønsker kommunen at fjerne hybenbuskene, som står langs det fredede områdets sydskel, 

og erstatte dem med buske af klitrose. Endelig ønskes etableret en fortovspromenade fra øst til vest. 

 

Det ansøgte ses ovenfor placeret ved de røde streger. Det blåligt skitserede område er det fredede 

område. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Kommunen oplyser yderligere, at arealerne ikke er beliggende i Natura2000-område. Miljøstyrelsen 

har i mail af 29. august 2019 erklæret sig enig heri. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 2. september 2019. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det 

ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren 

Madsen. For Aalborg Kommune mødte Jannicke Birk Christensen og Peter Pindstrup. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Anton Thøger Larsen. For Friluftsrådet mødte Kristian Slyk.  

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte ud over, at det vil være 

fint med en tydelig afgrænsning af det fredede område. 

Friluftsrådet havde ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af Hals Skanse betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer 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 ansøgte 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 må efter sagens oplysninger lægge til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål og kan 

meddele dispensation til alle punkter i det ansøgte. Nævnet tilføjer, at det uden ansøgning kan 

godkende en forskønnelse og udjævning af de tre trin fra græsarealet ned til broen. 

Fredningsnævnets tager kun stilling til, at de snævert fredningsmæssige betingelser er opfyldt. Det 

påhviler således ansøger selv at indhente tilladelse hos andre offentlige myndigheder, herunder 

henledes opmærksomheden på, at Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse er fornøden. 

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 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, 
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 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). 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 

selvbetjening. 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 

klageren 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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger 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 Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 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. 

                                                                 

                                                                Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Peter Halgren Madsen, 

3. Aalborg Kommune, att. Jannicke Birk Christensen, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Anton Thøger Larsen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, 

12. Hals Museum. 
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