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/l/bæk Hovedgård
5 u/drup sogn.
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjvllands ømts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen ... 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

REG. NR. o~ 70. {)--(;-c

Brønderslev, den - 3 NOV. 1989
Fa. 210/89

Læsø kommunalbestyrelse
Doktorvejen 2
9940 Byrum

Nordjyllands Amt har til fredningsnævnet fremsendt ansøg-
ning fra Læsø kommune om tilladelse til at indvinde støbegrus
på en ca. l km lang kyststrækning af matr. nr. 96 ~, 97 d, 99 ~,
100 Q, 101 ~, 101 .!:!.' 101 ~, 101 i, 103 Q, 104 ~ og 105 Q Hals sogns
vestlige del.

Arealet ejes af Københavns Universitet og er beliggende fra
ca. 0,6 til 1,6 km vest for Østerby Havn.

Arealet er undergivet fredning i medfør af overfredningsnæv-
nets kendelse af 27. maj 1963 (areal af Nordmarken), og der er på
arealet fastlagt en kystbeskyttelseslinie på 100 m.

Ifølge kendelsen må arealerne benyttes som hidtil ••.•. , og der
må tages sten og grus fra kystarealerne, som af nogle lodsejere øn-
sket, men opgravningen skal jævnes efter brugen.

Over fredningsnævnet har den 15. februar 1979 og den 27. august
1984 givet tilladelse til indvinding af sand ~.m.

Efter Læsø kommunes ansøgning ønskes der ret til indvinding
af ~oo m 3 støbegrus årligt i tiden fra l. september 1989 til l.
marts 1992. Gravedybden er planlagt til max. 20 cm tykke lag. Ind-
vinding vil ske i opskylzonen - dog ikke klitfoden nærmere end lo m.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens § 34
tilladelse til den ansøgte råstofindvinding på betingelse af:
at den årlige indvinding max. udgør 500 m 3,
at indvindingen foretages ved skrabning af max. 20 cm tykke lag, og
at skrabningen foregår jævnt i hele området,
at indvinding sker i opskylszonen - dog ikke klitfoden nærmere end
lo m,
at større sten, der frasorteres, skal føres tilbage til strandene
og aflæsses langs klitfoden.

Foto venter ~y- 7
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at indvinding sker i tidsrummet l. september til l. marts,
at der løbende foretages opmålinger i det på arealet vest for
0sterby Havn oprettede liniesystem, og
at der på ethvert tidspunkt med øjeblikkelig virkning kan fast-

sættes midlertidige begrænsninger i indvindingen -ligesom

den helt kan standses.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 54 inklages til

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse .
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af over fredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

P.

Kopi sendt til:

Nordjyllands Amt, Landskabskontoret.
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K.

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13

2~] Q,. Hø r sho_!Il1.,'i

Københavns Universitet
Pilestræde 58
1112 København K.

Kystinspektoratet
Højbovej l

7620 Lemvig

Vendsyssel Historiske Museum
Museumsgade 2
9800 Hjørring.
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F~~dningsnævnet for Nordjyllands amt
Bauehusvej 17, 9000 Aalborg
Tel\96 307000
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Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

,-6 SEP. 1999

Aalborg, den Ol. 09. 99

REG. HR. J~l0.00

FS 46/1999: HJV-skydebane L 1107 Læsø - fjernelse af markørdækning og retablering
af areal.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Forsvarets Bygningstjeneste,
Miljøsektionen.

t?~
Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Søren Schmidt

1)3.Skov- og Naturstyrelsen.
4. Danmarks Naturnedningsforening.
5. Danmarks Naturnedningsforening vlBjarne Møller, Frederikshavn.
6. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.
7. Læsø Kommune.

Miljø- og Energiministeriet
IIv- ogNaturstyrelsen
J."..?SN1996 - \ '2 \ \ / \'f. 00 ~r8~
Akt. nr. :L
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Aalborg, den 01. 09. 99

Forsvarets Bygningstjeneste
Miljøsektionen
Frederiksholms Kanal 30
Postboks 24
100 l København K.

\,
1

FS 46/1999: HJV-skydebane L 1107 Læsø.
Deres j.nr. HJV L-II 07/063. 5/9402546/1:J~k

,. O_l

Ved skrivelse af 20. august 1999 har De forelagt fiiningsnævnet spørgsmålet om fjernelse
ved bortsprængning afmarkørdækning samt retablev af terrænet på IDV-skydebane L 1107

Læsø. 1\
Arealet er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse laf 27. Maj 1963.

Det fremgår af sagen, at skydebanen eksisterede før frigen og senere er tilladt opretholdt.

Det er oplyst, at samtlige betonrester fjernes, og der ske'~dstændig retablering til tidligere,~~
terræn. :,

;\,,~ ,

Fredningsnævnet kan tiltræde det forelagte.

Sortsøe Jensen
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