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Overfredningsnævnets afgørelse

af 17. november 1981

om fredning af arealer ved Stavns fjord, Samsø

kommune (sag nr. 2471/80).

/'- ----------------------

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds har den

l. oktober 1980 afsagt kendelse om fredning af arealer på Samsø beliggende

ved Stavns fjord og af nogle øer og holme i og uden for fjorden, ialt ca.1. 525

ha. Fredningen berører 172 ejendomme. Fredningens hovedformål er ifølge

kendelsen at bevare områdets forskningsmæssige muligheder i naturhistorisk

og kulturhistorisk henseende, at bevare det særprægede landskab i dets nuvæ-

rende tilstand og at give offentligheden adgang til rekreativ udnyttelse af områ-
det i det omfang, det kan forenes med de to førstnævnte formål. Fredningssage;--

er rejst i januar 1978 af miljøministeriet og det daværende fredningsplanudvalg

for Århus amt i forening. Efter fredningsplanudvalgets nedlæggelse har Århus

amtsråd videreført fredningssagen , og Danmarks Naturfredningsforening er ind-

trådt som medrekvirent .

Fredningsnævnets afgørelse er forelagt overfredningsnævnet til efter-
prøvelse efter naturfredningslovens § 25. Afgørelsen er tillige påklaget til over-

fredningsnævnet af 56 af de berørte ejere, hvoraf 47 er repræsenteret af Lands-

kontoret for Landboret under De samvirkende danske Landbofoneninger og Danske

Husmandsforeninger, samt af Samsø kommunalbestyrelse, Århus amtsråd og Dan-

marks Naturfredningsforening .

Navnlig følgende synspunkter på fredningen er fremført for overfred-
ningsnævnet.

De ejere, som er repræsenteret af Landskontoret for Landboret , har
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navnlig ønsket fredningens geografiske udstrækning indskrænket, de almindelige

fredningsbestemmelser lempet og den offentlige adgang til området begrænset.

Ejerne er positivt indstillet til en fredning af fjordområdet , holmene, strandenge-

ne og engarealerne på Besser Made, men vender sig imod, at fredningen skal om-

fatte betydelige landbrugsarealer syd for Kanhave kanal. Under alle omstændig-
heder er de fastsatte fredningsbestemmelser unødvendigt restriktive for landbrugs-
erhvervet. Det gælder særligt forbudene mod oprettelse af nye bedrifter, mod til-

plantning og overgang til gartneridrift , mod oprettelse af svine- og fjerkræfarme

og mod gødskning og anvendelse af pesticider på strandengene . Det gælder også
bestemmelserne om bebyggelse og om levende hegn. Det er uacceptabelt, at fred-

ningen gennem disse bestemmelser vil fastholde landbrugsarealerne i deres nuvæ-

rende skikkelse og derved hindre ejerne i ændringer, som fremtiden kan gøre det
erhvervsmæssigt nødvendigt at foretage. Der bør dernæst ikke udlægges stier og
parkeringspladser i et så betydeligt omfang som sket. Navnlig bør stien langs

fjorden udelades , idet den ikke blot vil påføre ejerne landbrugsmæssige ulemper

og på nogle strækninger frembyde risiko for ødelæggelse af anlagte dæmninger,
men også være i strid med de formål, der oprindelig motiverede en fredning af om-

rådet.

E jeren af de under Brattingsborg gods tidligere hørende arealer, som
udgør over halvdelen af fredningsområdet , har protesteret mod, at der overhove-

det gennemføres en fredning af området, og har subsidiært ønsket Mårup skov og

de nordligst beliggende øer (Vejrø, Lindholm og Bosserne) holdt uden for frednin-
gen. Ejeren har dernæst ønsket mulighed for, at der uanset en fredning kan opfø-

res en bolig på matr. nr. 1 ~, Nordby Hede, og har modsat sig fredningsbestemmel-
sen om, at skovarealerne på denne ejendom skal bevares som skov. Ejeren har

endvidere ønsket forskellige ændringer af de øvrige frednings bestemmelser, bI. a.

ret til på holmene i fjorden at benytte kemiske midler til ukrudt bekæmpelse , og

har understreget nødvendigheden af, at der også efter 1987, når Carlsbergfon-

dets forpagtningskontrakt med ejeren udløber, bliver ført et effektivt tilsyn med,
at områdets videnskabelige værdier ikke lider overlast.

Ejeren af matr.nr. 34~, Toftebjerg By, har ønsket, at det offent-

lige overtager denne ejendom, som det foretagne vejudlæg over ejendommen har
gjort uanvendelig for ham, og ejeren af matr. nr. 11, Nordby Hede, har ønsket for-

skellige ændringer vedrørende den tilbudspligt over for staten, som fredningsaf-
gøreisen pålægger ham.

De øvrige ankende ejere har især fremsat individuelle ønsker, sær-

ligt om tilladelser til byggeri i landsbyen Langør og på sommerhusgrundene ved

Kanhave kanal.
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•

Miljøministeriet , fredningsstyrelsen , har henvist til, at styrelsen

har udpeget området ved Stavns fjord med dets store koncentration af naturviden-
skabelige og kulturhistoriske interesser som et af Danmarks større nationale na-

turområder. Ministeriet vil derfor følge en fredning af landområderne op med en
bekendtgørelse efter naturfredningslovens § 60 til yderligere sikring af søterri-

toriet i forhold til den allerede gældende reservatbekendtgørelse for området.
Fredningsstyrelsen finder det af overordentlig stor betydning, at fredningsbestem-

melserne om gødskning og anvendelse af pesticider opretholdes. Uanset at fred-
I

ningsstyrelsen ved fredningssagens rejsning foreslog udlæg af en sti langs fjorden, I

må styrelsen imidlertid nu være noget betænkelig ved, at den gennemføres i fuld

udstrækning, ligesom en yderligere begrænsning af offentlighedens adgang til Bes-
ser rev bør overvejes. Styrelsen har iøvrigt anbefalet, at fredningsnævnets afgø- I

relse tiltrædes .• Landbrugsministeriet har udtrykt betænkelighed ved, at der pålægges
et større landbrugsområde restriktioner, der kan komme i strid med de retnings-

linier for landbrugets strukturforhold , som følger af landbrugslovgivningen . Mi-.

nisteriet har derfor henstillet, at fredningen ikke kommer til at indeholde et for-
bud mod oprettelse af nye bedrifter. Ministeriet har endvidere foreslået fred-

ningsbestemmelserne om byggeri ændret, så at fredningen ikke vil hindre opførel-
se af erhvervsmæssigt nødvendige landbrugsbygninger, eventuelt' bortset fra driv-

huse til gartneridrift . Selvom ministeriet ud fra landbrugsmæssige hensyn er

betænkelig ved forbud mod pløjning, afvanding, gødskning og anvendelse af pestici-

der på strandenge , kan sådanne forbud i princippet accepteres i den foreliggende

sag under hensyn såvel til fredningens formål som til en ønskelig beskyttelse af

vildtinteresserne i området. Ministeriet har dog henstillet, at fredningsmyndighe-

derne i samarbejde med landbrugsministeriet kan fastlægge retningslinier .for en

moderat gødskning. Landbrugsministeriet har yderligere henstillet, at udlægget

af stier og parkeringspladser overvejes påny under hensyntagen til de landbrugs-
mæssige interesser og jagt- og vildtinteresserne. Landbrugsministeriets vildt-

forvaltning har som ansvarlig for vildtreservatet i Stavn s fjord uddybet den sidst- I

nævnte henstilling og udtrykt betænkelighed ved en vidtgående offentlig adgang til

de kystnære arealer, især til Besser rev og kyststrækningen derfra til Gammel-

holm . Den af fredningsnævnet tilladte adgang til disse kystområder harmonerer

dårligt med de foreliggende planer om en yderligere beskyttelse af fjordområdets "
fugleliv, og en del af stien langs kysten forløber endog inden for reservatområdet .

I

Århus amtsråd har henstillet fredningen gennemført i den udstrækning
og i det væsentlige med de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har be-

sluttet. For at den landskabelige sammenhæng i området kan opretholdes, må

fredningen forbyde såvel tilplantning som opførelse af større bygninger og tekniske
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anlæg, og ønsker om etablering af levende hegn bør vurderes konkret. Det er af

hensyn til de naturvidenskabelige interesser nødvendigt, at der ikke gødskes el-

ler anvendes kemiske bekæmpelsesmidler på visse af holmene i fjorden, og det er

tillige væsentligt, at der til opretholdelse af den økologiske balance indføres en
regulering af gødskning på strandengene langs fjorden. Amtsrådet lægger megen

~Tægt på, at der sikI)~§.offentligheden adgang iAlky~tstrækningerne, og den betydeli-

ge turisme på Samsø tilsiger, at stierne i området opretholdes i det omfang, som

fredningsnævnet har besluttet. Stien langs fjorden eksisterer iøvrigt allerede
på meget lange strækninger, og hensynet til at beskytte ynglende fugle kan tilgode-

ses blot ved et forbud mod at benytte stien i fuglenes yngleperiode . Amtsrådet har
erklæret sig indforstået med at føre et effektivt tilsyn med fredningsbestemmelser-

nes overholdelse og har i forbinde~se hermed anmodet overfredni:fg~l}~vnet qIil at
overveje den ændring af fredningsafgørelsen , at der gives amtsrådet ret til drift,
pleje og tilsyn også for så vidt angår de arealer, der afstås til staten.• Samsø kommunalbestyrelse har ønsket fredningens geografiske af-

grænsning ændret, således at fredningsgrænsen syd for Kanhave kanåi kommer
til i princippet at følge strandbeskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 46,

og eventuelt tillige således, at den del af Langør, som er omfattet af en lokalplan ,

holdes uden for fredningen. Kommunalbestyrelsen har endvidere ønsket mulighed
for uanset fredningen at kunne etablere en kommunal losseplads i grusgraven på

matr .nr. l ~, Nordby Hede, idet de vanskelige vandindvindingsforhold på Samsø

kan gøre det umuligt at placere en losseplads andetsteds på øen. Kommunalbesty-

relsen har iøvrigt anbefalet fredningen s gennemførelse og har lagt særlig vægt på,

at der udlægge s stier i det omfang, som fredningsnævnet har bestemt , selvom

det kan medføre landbrugsrnæssige ulemper.

Naturfredningsrådet har anbefalet fredningens gennemførelse. Ikke

blot holmene, men også strandengene , der rummer et ganske specielt planteliv med

meget sjældne arter, har stor videnskabelig betydning og bør beskyttes mod uregu-

leret gødskning og mod anvendelse af kemiske midler til insekt- og ukrudtbekæm-
pelse , når der ikke toreligger akutte insektangreb på kreaturer. Imidlertid an-

ser naturfredningsrået det for påkrævet af hensyn til fugleli vet, at adgangen til

Besser rev begrænses, og rådet er især betænkelig ved den sejlads til revet, som

i ret vidt omfang finder sted. Nat1Jrfrcdningsrådet er i det hele betænkelig ved det

omfattende udlæg af stier og parkeringspladser.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har også udtalt sig

imod den vidtgående offentlige adgang til det meget værdifulde forskningsområde ,

somfølger af fredningsnævnets afgørelse. Besser rev med Hønsepold udgør en
meget vigtig del af forskningsområdets helhed og rummer forskningsmæssige aspek-

ter, som ikke forekommer i den øvrige del af området. Det vil derfor være af
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stor betydning, hvis Besser rev kan blive helt lukket for offentlig adgang, men

også iøvrigt bør de udlagt e stier og parkeringspladser begrænses. Videnskaber-

nes Selskab har endvidere anført, at det er en helt afgørende forudsætning for be-

skyttelsen af forskningsobjekterne, at der føres et effektivt tilsyn med overhol-
delsen af fredningsbestemmelserne , herunder især adgangsbegrænsningerne.

Carlsbergfondet har siden 1967 forpagtet store arealer i og omkring Stavns fjord

til videnskabelig forskning og har bekostet en heltidsansat opsynsmand, og det er
nødvendigt med et lignende tilsyn, når Carlsbergfondet fra 1987 ophører med sin

økonomiske støtte.

•
Danmarks Naturfredningsforenings påklage vedrører enkeltheder i

fredningsbestemmelserne , idet foreningen i princippet kan tiltræde fredningen,

som den er besluttet af fredningsnævnet. Foreningen finder, at offentlighedens
adgang til området er et centralt led i fredningen, og at adgangen snarere bør
udvides end begrænses i forhold til fredningsnævnets afgørelse. Det er imidlertid

væsentligt, at stierne bliver naturstier , og det er derfor ikke rimeligt, at de kan

gøres 3 m brede.

Dansk Vandrelaugs Århus afdeling har henstillet, at der ved frednin-
gen etableres en sti langs fjorden, hvorved der kan opnås en kanalisering af den
offentlige færdsel, som allerede nu finder sted i et vist omfang.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlem-
mer.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Stavns fjord området rummer en usædvanlig stor koncentration af

naturhistoriske værdier med et enestående plante- og dyreliv og er et af de få

områder i Danmark, som af denne grund har påkaldt sig international opmærksom-

hed. Området har gennem længere tid været genstand for forskning. Området rum-

mer endvidere betydelige kulturhistoriske værdier og har store landskabelige kva-
liteter.

Ved kg!. resolution af 16. juli 1977 har Danmark ratificeret den i
Ramsar i 1971 vedtagne konvention om vådområder af international betydning
navnlig som levesteder for vandfugle . I henhold til konventionen er der i for-

bindelse hermed udpeget nogle vådområder i Danmark, for hvilket konventionen på-

lægger Danmark at fremme beskyttelsen. Et af de udpegede områder omfatter

Stavns fjord med holmene, kyststrækningen rundt om fjorden og øerne Vejrø, Lind-
holm og Bos serne .

Med disse bemærkninger tiltrædes det, at området undergives fred-
ningsbestemmelser i medfør af naturfredningslovens kapitel I I I .
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Såvel ved afgrænsningen af fredning sområdet som ved fastsættelsen

af fredningsbestemmelsernes indhold må der foretages en afvejning af de nævnte

fredningsmæssige hensyn over for navnlig de landbrugsrnæssige interesser, der

er knyttet til dele af området, og hensynet til befolkningens friluftsliv.

Der findes herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at begrænse fred-

ningsområdets udstrækning mod syd, således som Samsø kommunalbestyrelse og

mange ejere har ønsket. Den afgrænsning af fredningsområdet mod syd, som fred-

ningsnævnet har besluttet, følger i princippet højdedragene og udgør derved en så

landskabeligt begrundet afgrænsning, at den må fastholdes. Det er derimod uden
væsentlig betydning for fredningen s formål, om ;vfår_upskov i dens helhed medtages

under fredningen. Da ejeren ønsker skoven holdt uden for fredningen, findes fred-
ningsgrænsen herefter at kunne fastlægges således, at kun skovbrynet mod hede-

arealerne er omfattet af fredningen. Med denne ændring tiltrædes den afgrænsning

af fredningsområdet , som fredningsnævnet har besluttet.•
Fredningsområdet omfatter dermed betydelige landbrugsdrevne area-

ler. Medens der må lægges afgørende vægt på at sikre opretholdelsen af forsk-
ningsobjekterne i området og beskytte områdets fugleliv, findes det ikke uforeneligt

,ned denne fredning, at ges ved fasts~ttelserL.af fredningsbestemmelserne indrøm-
L_ __ • _~ __ ... - ~ _~--.... ._ri __ ~ _

mes landbrugserhvervet en betydelig frihed til at tilpasse driften til fremtidens be-
hov, selvom dette måtte medføre forandringer i det pågældende kulturlandskabs

fremtræden.

.'
Det findes således ikke påkrævet, at denne fredT,ling skal indeholde

forbud mod oprettelse af nye bedrifter. Det findes heller ikke tilstrækkeligt be-

grundet i fredningshensynene , at fredningen skal være til hinder for overgang til

gartneridrift eller for oprettelse af fjerkræ- eller svinefarme . I det hele bør

erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri kunne opføres inden for den højdebe-

grænsning , der følger af kommuneplanlovens bestemmelser, når blot byggeri på en

allerede eksisterende landbrugsejendom finder sted i tilknytning til de eksisteren-

de bygninger på ejendommen. Tilplantning af arealer vil mange steder i området

fremkalde en sådan ændring af landskabets fremtræden, at det må undgås, men hen-

synet til de særlige forhold på Samsø gør det dog rimeligt, at et generel_t f~r.Q~d

mod tilplant_~~~i skal_~,?fatte nya!1l~g ~f X!:u~antager. Endvidere bør fred-
rringenikke hindre hverken etablering af n~e eller fjernelse af eksisterende læ-

-==- --====
~n. Disse lempelser af fredningsbestemmelserne medfører dog ikke ret til at
foretage foranstaltninger i strid med de almindeligt gældende bestemmelser i na-

turfredningslovens §§ 46 og 53 om henholdsvis strandbeskyttelse og beskyttelse af
de nærmeste omgivelser af jordfaste fortidsminder.
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Det er imidlertid af afgørende betydning for fredningen s hovedformål,

at ejerne ikke frit kan gødske eller anvende kemiske bekæmpelsesmidler på strand-

engene , Besser rev og de fleste af holmene i fjorden, men anvendelse af insecti-
cider ved pludseligt opståede insektangreb på kreaturer bør dog være tilladt. Even-
tuelle retningslinier for en moderat gødskning på strandengene bør under hensyn

til de tungtvejende fredningshensyn fastsættes alene af naturfredningsrådet .

•

l januar 1980 har miljøministeriet, planstyreisen , godkendt den af

Samsø kommunalbestyrelse vedtagne lokalplan nr. 78.3 for Langør, der bI. a. til-
sigter at regulere kommende byggearbejder under hensyntagen til det eksisterende

landsbymiljø og til landsbyens særprægede og bevaringsværdige omgivelser. Det

vil være en overflødig dobbeltadministration, hvis byggearbejder, som udføres i

overensstemmelse med lokalplanen , skulle nødvendiggøre fredningsnævnets dispen-

sation fra fredningen. Fredningsbestemmelserne om byggeri bør derfor muliggøre

sådanne byggearbejder uanset fredningen.

Arealer på begge sider af Kanhave kanal udgøres af sommerhusgrun-
de, hvoraf de fleste er bebygget. Disse arealer ligger i landzone. Det findes her-

efter rigtigst, at fredningen ikke r dette områ.de .~kai være til hinder fiJr byggearbej-
- ~..,~-~ ~-----'

der,· som udføres uden for beskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 53 om-

kring jordfaste fortidsminder, og hvortil der meddeles tilladelse i henfiold til by-
og landzoneloven .

Fredningsformålene gør det ikke nødvendigt, at det større skovbe-
voksede område "Trekanten" på Nordby Hede bevares som skov, og fredningen bør

ikke hindre, at arealet eventuelt overgår til hede eller overdrev. Derimod kan

Samsø kommunalbestyrelses anmodning om at kunne etablere en kommunal losse-

plads i "Trekanten" ikke tages til følge på det foreliggende grundlag, som ikke om-

fatter dokumentation for den samfundsmæssige nødvendighed af, at en sådan losse-
plads placeres netop på dette sted. Hvis miljøkvalitetsplanlægningen i henhold til

miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 fører til, at kommunalbestyrelsen fastholder sit

ønske, må fredningen søges ændret efter reglerne i naturfredningslovens § 34 a.
•

Der findes yderligere at burde foretages enkelte ændringer af fred-

ningsbestemmelserne, bI. a. således at der tillades terrænændringer med det for-

mål at etablere vandreservoirer til brug for kunstig vanding, og således at mindre

reguleringer af de eksisterende veje kan foretages uden forelæggelse for frednings-

nævnet.

Stavns fjord områdets særprægede landskabelige værdier har tiltruk-

ket et stort antal besøgende, og det findes af væsentlig betydning for befolkningens

friluftsliv, at fredningen udbygger områdets muligheder for almenhedens færdsel

og ophold. Området er imidlertid for en stor dels vedkommende både vildtreservat

efter jagtlovens kapitel VI l og udpeget i henhold til Ramsar-konventionen til særlig
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beskyttelse af vandfugles levesteder. Hensynet til at beskytte fuglelivet må tillæg-

ges så afgørende betydning for fredningen, at det tillige med hensynet til de viden-

skabelige interesser må føre til en vis begrænsning af den offentlige adgang i fred-

ningsområdet, som fredningsnævnet har besluttet.

•

Således bør der ikke være offentlig adgang fra søsiden til Besser
rev nord for Draget, og den på visse strækninger faktisk eksisterende sti langs den

sydlige del af fjorden bør ikke fastlægges ved fredningen som en offentlig tilgænge-
lig sti. Endvidere bør udelades enkelte af de stier, der ifølge fredningsnævnets

afgørelse skulle føre til fjorden, samt stien til og på øen Sværm. Også de udlagte
parkeringspladser ved roden af Besser rev og ved Alstrup bør udelades , så at

der ikke ved forbedrede parkeringsforhold tiltrækkes besøgende til den sydlige del

af fjorden. Bortset fra begrænsningen af adgangen til Besser rev gør disse beslut-

ninger ingen indskrænkning i den ret til færdsel og ophold på strandbredder og

udyrkede arealer, som tilkommer almenheden ifølge naturfredningslovens §§ 54 og

56, men bestemmelser i en reservatbekendtgørelse i medfør af jagtloven kan yder-
ligere begrænse færdselsretten .

De øvrige fredningsbestemmelser om offentlighedens adgang i området

kan i det væsentlige tiltrædes. Parkeringspladsen på St. Vorbjerg bør dog flyttes
til matr. nr. 34 ~, Toftebjerg By, som i overensstemmelse med ejerens ønske bør
afstås til det offentlige, og udlægget af en tilkørselsvej fra landevejen til 51. Vor-
bjerg kan herefter ændres til et stiudlæg .

e-
Det tiltrædes, at ejendommen Grønhoved , der ligger nær det stærkt

besøgte område ved Langør og Lilleøre , skal afstås til det offentlige med henblik
på etablering af et opholdsareal på ejendommen. Der findes derimod ikke tilstræk-

kelig anledning til, at det offentlige skal overtage øen Hundsholm , eller at en senere

offentlig erhvervelse af ejendommen Hesselholm skal lettes ved, at der pålægges
ejerne en tilbudspligt.• Efter de almindelige regler fører amtsrådene tilsyn med, at frednings-
bestemmelser overholdes for så vidt angår arealer i privat eje, og amtsrådene ud-

fører nødvendig landskabspleje og forestår anlæg og vedligeholdelse af opholdsarea-

ler , stier og parkeringspladser på sådanne arealer. Der findes ikke grundlag for

i denne sag at fravige den almindeligt gældende ordning, således at amtsrådets

kompetence skulle udvides til at omfatte statsejede arealer. Hvis forholdene gør det
ønskeligt, at kompetencen tillægges amtsrådet vedrørende et areal, der ved fred-
ningen afstås til det offentlige, bør arealet afstås ikke til staten, men til amtskom-

munen. Århus amtsråds anmodning om at få ret til drift, tilsyn og pleje også ved-

rørende de arealer, der ved fredningen afstås til staten, findes derfor at burde del-

vis efterkommes på den måde, at ejendommen Grønhoved skal afstås til amtskommu-

nen. Statens eje af "et areal ved 51. Vorbjerg og strandarealer ved Sælvigbugten

gør det imidlertid mest hensigtsmæssigt, at matr .nr. 34 ~, Toftebjerg By, afstås
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til staten, og at staten får pligt til at anlægge og vedligeholde stiforbindelsen fra

landevejen til St. Vorbjerg .

Tilsynet med fredningsbestemmelsernes overholdelse findes i denne
sag at have så stor betydning, at det bør pålægges Århus amtsråd at føre tilsynet

ved en på Samsø fastboende opsynsmand, når den af Carlsbergfondet hidtil bekoste-

de tilsvarende ordning ophører.

Idet fredningsnævnets kendelse af 1. oktober 1980 ophæves, fastsæt-

tes fredningsb~stemmelserne for de arealer på ialt ca. 13081ia., som er afgrænset
pi kortet, der hører til overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet) , heref-

ter 'således:

Fredningens formål.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknyt-

ning til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk
forskning, samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af

området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives of-
fentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området.

§ 2. Bevaring af områdets nuværende tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må

således bI. a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige an-
vendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse. medmindre

sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser.

§ 3. Arealernes drift og pleje samt ændringer i terrænet.

a. Det følger af § 2, at hidtil udyrkede arealer skal opretholdes i natur-
tilstand, at græsningsarealer ikke må overgå til anden drift, og at der ikke må fo-

retages yderligere tilplantning. På landbrugsejendomme må der imidlertid foreta-
ges de driftsomlægninger iøvrigt, som er umiddelbart tilladt efter landbrugsloven .

Uanset § 2 er fredningen ikke til hinder for tilplantning til ,:prettelse

~l_l~r_u.~vi<Jels_e__aLfr'Lgtplantager.

Fredningen er dernæst ikke til hinder for, at det skovbevoksede areal

"-r:rekanten" på matr. nr. 1 ~, Nordby Hede, overgår til hede eller overdrev.

Hverken fredningen eller naturfredningslovens § 46 er til hinder for,

~ der sker tilplantning med spredt, lav bevoksning på ejendommen matr. nr.
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1 ab og 16, Nordby Hede, mellem ejendommens bygninger og den kommende sti, eller

at der sker tilplantning på ejendommen matr. nr. 2 b og 2 h, Nordby Hede,- - -
mellem det tilladte drivhus og jordvolden over ejendommen.

Det pålægges ejeren af matr. nr. 11, Nordby Hede, efter normal af-

drift af beplantningen øst for bygningerne at holde dette areal utilplantet.

b. Det følger ligeledes af § 2, at der ikke må foretages terrænændringer

og således hverken ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyld-

ning, planering eller afgravning.

Fredningen er dog ikke til hinder for fortsat grusgravning i den ek-
sisterende grusgrav i skovarealet "Trekanten" og heller ikke for en sådan ikke-er-

hvervsmæssig indvinding af grus, sten og sand, som er umiddelbart lovlig efter rå- I

• stofloven, se dog under pkt. c om visse særlige arealer.

c. I de kystområder, som på fredningskortet har signatur for "fugtigt

areal", samt på øerne Hjortholm , Mejlesholm, Yderste Holm, Karlskold og Kol-
derne og på Besser rev med Hønsepold må der ikke foretages nogen form for ind-

greb i den eksisterende tilstand - f. eks. hverken pløjning, tørveskær eller anden

rå stofindvinding , gravning eller indgreb i vegetationen - medmindre det er nødven-
digt for forskningen eller sker som led i det offentliges landskabspleje .

d. På de arealer, der er nævnt under pkt. c, må der heller ikke gød-

skes eller anvendes kemiske midler (pesticider). Der må dog anvendes insektbe-

kæmpende midler (insecticider) ved pludseligt opståede insektangreb på kreaturer.

Der må endvidere - dog ikke på holmene - foretages en moderat gødskning, hvis

naturfredningsrådet anser det for forsvarligt, og hvis gødskningen overholder de

retningslinier, som naturfredningsrådet i så fald fastlægger , og hvorom de pågæl-

dende ejere skaI underrettes .

e. Der må ikke foretages afvanding af arealerne nævnt under pkt. c, og
der må heller ikke ske yderligere afvanding af den del af Besser Made, som er sær-

ligt afgrænset på fredningskortet. Vedligeholdelse af eksisterende drænledninger

og grøfter på dis se arealer er derimod tilladt, og forbudet mod afvanding af area-
lerne afskærer ikke ejere af andre arealer fra at foretage foranstaltninger til ned-

bringelse af vandstanden.

f. De arealer langs Kanhave kanal, som er vist på fredningskortet med

signatur for opholdsareal , skal stedse henligge i græs og må ikke hegnes.

~I
1 [:. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af affald,

udrangerede maskiner el.lign. må ikke finde sted.
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h. På arealer i privat eje, som hverken dyrkes eller afgræsses ratio-

nelt, har Århus amtsråd ret til - efter forudgående drøftelse med vedkommende

ejer og uden udgift for denne - at lade fjerne selvsået eller selvgroet opvækst af

træer og buske og foretage andre plejeforanstaltninger såsom afgræsning, såning

eller sædvanlig indhegning. Hvis ejerne ønsker det, har de ret til at udnytte den

græsning, som amtsrådet øns ker foretaget, og den plantevækst, som udpeges til

hugst.

•
§ 4. Bebyggelse m. v .

a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder

skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende be-
byggeise), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger,

hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

b. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres ny bebyggelse,
som er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som land=
brugsejendom . Det er dog en betingelse herfor, at bygningshøjden ikke nødven- .

diggør dispensation fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlovens § 43
(d.v.s. at højden ikke overstiger 12,5 m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m

for visse siloer, eller 8,5 m for andre bygninger). For ny bebyggelse på en alle-
rede eksisterende landbrugsejendom er det yderligere en betingelse, at den nye

bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejen-
dommen, medmindre der er tale om et sædvanligt læskur for kreaturer.

Der må også anbringes. skure eller skurvogne til skovbrugsdrift, og
der må opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende småbygninger i eksisteren-

de haver.

• c . Fredningen er heller ikke til hinder for,

~ der udføres byggearbejder i det område, som er omfattet af lokalplan nr.
78.3 for Langør, hvis byggearbejdet ikke nødvendiggør dispensation fra lokalpla-

nen,

~ der udføres byggearbejder i det område på begge sider af Kanhave kanal,

som er særligt afgrænset på fredningskortet , hvis byggearbejdet finder sted uden
for beskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 53 omkring jordfaste fortids-

minder, og hvis der er meddelt tilladelse til byggearbejdet i henhold til by- og

landzoneloven , eller

~ der opføres en ejerbolig på den del af ejendommen matr. nr. 1 ~, Nordby

Hede, som er omfattet af fredningen, idet fredningsnævnet dog forinden skal god-
kende bebyggelsens beliggenhed og udformning.
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d. Det følger også af § 2, at der ikke må etableres andre faste kon-

struktioner og anlæg end bygninger.

Eksempelvis må der således ikke etableres flyvepladser, campingplad-

ser, motorbaner , skydebaner, oplagspladser eller lossepladser . Den eksisteren-

de flyveplads syd for Stavns må ikke udvides på anden måde end ved anlæg af en

tværbane , der kan asfalteres .

Der må heller ikke anbringes faste hegn, mure, tårne o .lign. eller

master, herunder master for luftledninger til strømforsyning. Der må dog opsættes
de faste hegn, som er nødvendige i forbindelse med landbrugs- eller skovdrift ,

herunder vildthegn , samt sædvanlige hegn ved beboelse .

e. Der må ikke anbringes campingvogne o .lign., og teltslagning må ik-

ke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog campere eller slå telt op i

umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Fredningen er heller ikke til hin-
der for etablering af spejderlejre inden for det på fredningskortet dertil afgrænse-

de område på 0sterhede.

§ 5. Vejarbe jder .

§ 6.

Det følger af § 2, at der ikke må anlægges nye veje over de fredede
arealer. Fredningen er dog ikke til hinder for mindre vejreguleringer eller for
anlæg af mindre, private veje, der følger det naturlige terræn.

Offentlig adgang.

Der fastsættes følgende bestemmelser dels til forbedring af den ret

til færdsel og ophold i området, som tilkommer almenheden ifølge almindelige reg-

ler, og dels til begrænsning af den almindelige færdsels- og opholdsret for så vidt

angår nogle af øerne og holmene samt Besser rev •

a. Stier.

Offentligheden har ret til gående færdsel ad de stier, som er vist på

fredningskortet med signatur for gangsti, og til gående og cyklende færdsel ad de

stier og veje, som er vist på fredningskortet med signatur for cykle- og gangsti.

Fredningskortets angivelse af stierne på 0sterhede og Lilleøre er kun retnings-

givende. og den præcise beliggenhed af disse stier, der bør holdes i en rimelig

afstand fra bygninger, fastlægges af fredningsnævnet, hvis ejeren og amtsrådet

ikke opnår enighed om beliggenheden. På strækningen fra "Trekanten" til Stavns
forløber stien oven på de dæmninger (diger), der findes.

b. Parkering.

Offentligheden har ret til at parkere motorkøretøjer og opholde sig
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på de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for parkeringsplads,

og som omfatter

1) indtil 600 m2 på matr .nr. 1 ~' Nordby Hede, nord for Frederikshåb , idet

der samtidig pålægges den nødvendige oversigtsservitut ved tilkørselsvejens ud-
munding i kommunevejen , således at der på ca. 200 m2 hverken midlertidigt eller

varigt må forefindes beplantning eller andet (bortset fra sne) i en større højde end

0,8 m over en qade gennem de tilstødende vejlinier ,

2) indtil 500 m2 på samme ejendom og indtil 1.000 m2 på matr.nr. 16, Nordby

Hede, idet den eksisterende parkeringsplads nær Skansen på Lilleøre skal ned-

lægges, når den nye parkeringsplads er anlagt,

3) indtil 600 m2 af matr.nr. 3~, StavnsBy,

4) den nødvendige del af matr. nr. 34~, foftebjerg By, under overholdelse

af den oversigtsservitut ved landevejen, som Århus amtsråd måtte forlange på-
lagt, og

5) den nuværende parkeringsplads ved Stavns flyveplads med eventuelt påkræ":
vet udvidelse.

c. Ophold.

Offentligheden har ret til færdsel til fods og ophold på de arealer,

der er vist på fredningskortet med signatur for opholdsareal , og som omfatter
1) en del af matr.nr. 15, Nordby j{~de,

2) ca. 1.200 m2 af hver af ejendommene matT. nr. 34 'L og matr. nr. 34 ~'
Toftebjerg By,

3) de dele af matr. nr. 2 h, 6 ~ og 1 ~' Stavns BF, der ligger mellem lande-
vejen og kysten, og

4) arealer langs Kanhave kanal.

d. Anlæg og vedligeholdelse.

De udlagte nye stier, som ikke følger eksisterende markveje, må kun

anlægges som naturstier og må ikke gives en bredde, der overstiger det nødvendige
for en rimelig passagemulighed . De øvrige stier kan anlægges i eller udvides til

en bredde af indtil 3 m.

De udlagte stier og veje skal hegnes med en enkelt glat tråd, hvis
det ønskes af ejeren af tilgrænsende arealer, og hvis fredningsnævnet finder det
rigtigst, at ønsket efterkommes.

De parkeringspladser, der er nævnt i pkt. b under nr. 1-3, samt

opholdsarealet på matr . nr. 34 'L og matr. nr. 34!, Toftebjerg By, skal indhegnes ,
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hvis det ønskes af ejendommens ejer. og hvis fredningsnævnet finder det rigtigst.

at ønsket efterkommes. Om fornødent afgør fredningsnævnet hegnets beskaffenhed

og placering.

Det pålægges Århus amtsråd at anlægge og vedligeholde stierne, par-
keringspladserne og opholdsarealerne med eventuel hegning og - i enighed med
vedkommende ejere eller efter fredningsnævnets godkendelse - at opsætte den nød-

vendige overførsel, hvor en sti krydser åløb, kreaturhegn o .lign. Anlægs - og

vedligeholdelsespligten pålægges dog staten vImiljøministeri et for så vidt angår
parkeringspladsen på matr. nr. 34 ~, Toftebjerg By, og stien fra denne parke-

ringsplads til St. Vorbjerg .

e. Begrænsninger af færdsels- og opholdsretten .

På øen Sværm kan færdsels- og opholdsretten efter naturfredningslo-

vens §§ 54 og 56 kun udøves i tiden fra 1. juli til 31. marts.

Til de øvrige øer og holme i fjorden vest for Besser rev har offent-
ligheden ikke adgang.

Til Besser rev har offentligheden ikke adgang fra søsiden, og retten
efter _:1aturfr~5iningslovens_ § § 54 og 56 til færdsel og ophold [lå reTret kan sål_ede~
kun udøves fra. roden af revet (Stensko~ !:fuse).

Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at den almindeligt
gældende adgangsret udøves i videnskabeligt øjemed.

Den færdsels- og opholdsret , som følger af pkt. a-c, er begrænset
på samme måde som færdsels- og opholdsreuen ifølge naturfredningslovens §§

54-56, når arealet er en kyststrækning, en skov eller et udyrket areal, dog at
de deri fastsatte bestemmelser om mindsteafstand til beboelsesbygninger ikke kan
påberåbes af ejeren.

Fredni!}gen gør ingen indskrænkning i den beføjelse, som efter natur-
fredningslovens § 56 a tilkommer miljøministeren til af hensyn til varetagelsen af

naturvidenskabelige interesser at begrænse den almindelige færdsels- og ophold s-
ret for almenheden.

f. Ordens bestemmelser .

Det pålægges amtsrådet efter forhandling med statsskovdistriktet at
udarbejde et ordensreglement for offentlighedens færdsel og ophold i området.

Ordensreglementet skal indeholde forbud mod brug af højttaleranlæg og kraftig gen-

givelse af musik o .lign. i fri luft og skal godkendes af fredningsnævnet.

Det pålægges endvidere amtsrådet henholdsvis statsskovdistriktet at
foretage opslag om ordensbestemmelserne på alle de ved fredningen udlagte parke-
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ringspladser og på andre steder, hvor der efter fredningsnævnets skøn findes

anledning dertil.

§ 7. Tilsyn.

Det pålægges Århus amtsråd at føre tilsyn med fredningsbestemmel-

sernes overholdelse ved en på Samsø fastboende opsynsmand.

§ 8. Arealafståelser .

a. Til Århus amtskommune afstås den ca. 3,45 ha store ejendom matr.

nr. 15, Nordby Hede, med derpå værende bygninger.

rt,

Amtsrådet skal respektere den aftale om ejendor.1mens benyttelse ef-

ter afståelsen, som miljøministeriet og den hidtidige ejer har indgået på et tids-

punkt, hvor ejendommen forudsattes overtaget af staten. Den på ejendommen ting-

lyste deklaration om strandbeskyttelseslinie efter naturfredningsloven opretholdes.

Alle øvrige rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jfr. naturfrednings-

lovens § 22, stk. 2.

Amtsrådet overtager besiddelsen af det afståede pr. l. januar 1982,

hvorefter risikoen ved brand og andre skader overgår til amtskommunen.

b. Til staten v/miljøminist eriet afstås den ea. 0,14 ha store ejendom

matr.nr. 34~, ToftebjergBy.

De på ejendommen tinglyste rådighedsbegrænsninger i henhold til vej-

lovgivningen opretholdes. Alle øvrige rettigheder til eller over det afståede ::Jort-

falder , jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

Miljøministeriet overtager besiddelsen af det afståede 2 måneder ef-

ter påkrav herom ..e
I § 9. Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-7 kan meddeles efter reg-

lerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i stnd med

fredningens formål.

§ 10. Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningsafgørelser og -deklarationer ophæves:

1) Deklaration af 12. juli 1950 om fredning af Langør kirkes omgivelser.

2) Overfredningsnævnets afgørelser af 14. februar 1949 og 7. juni 1971 samt

deklaration af 15. januar 1968 om fredning af arealer omkri.ng Kanhave kanal.

3) Overfredmngsnævnets afgørelse af 10. maj 1967 om fredning af arealer ved

Stenskov Huse.

,L~ _
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Fredningen af Brokoldstenen , fastlagt ved fredningsnævnet s afgørelse

af 15. august 1934, er fortsat gældende.

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato fastsat

det samlede erstatningsbeløb i anledning af fredningen til 1.409.000 kr., hvor-
til kommer omkostningsbeløb og renter. Af disse beløb udrede r staten 90 %. Iføl-

ge bestemmelserne i naturfredningslovens § 33 er fredningens gennemførelse her-

efter afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatningens ud- I

betaling. /
/ P. O. V.

f ._

lt, ~~~Ji 4(7., ,.

Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand

•I~ ic



REG. NR. 71y~

Overfredningsnævnets afgørelse

af 17. november 1981

om erstatning i anledning af fredningen af arealer ved Stavns

fjord, Samsø kommune (sag nr. 2471/80).

Fredningsnævnet for Århus amt s sydlige fredningskreds har den
1. oktober 1980 afsagt kendelse om fredning af arealer ved Stavns fjord. Ved

en samtidig afsagt kendelse om erstatning i anledning af fredningen har frednings-

nævnet tilkendt 89 af de berørte 172 ejere erstatninger på ialt 1.784.100 kr. med

renter.

Fredningsnævnets kendelser .er forelagt overfredningsnævnet til ef-

terprøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25. Erstatningsfastsættelsen er

tillige påklaget til overfredningsnævnet af 52 ejere, og Århus amtsråd har anmo-

det overfredningsnævnet om at bestemme, at staten skal udrede 90 % af den samle-

de fredningserstatning .

Det er udtalt i fredningsnævnets kendelse om erstatningen, at de til-

kendte erstatningsbeløb er fastsat efter en grundtakst på 800 kr. pr. ha, som ikke
er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens §§ 46 og 53 eller af tidlige-

re fredninger, og med nærmere angivne tillæg pr. ha, som er pålagt mere indgri-

bende fredningsbestemmelser. For pligten til at tåle offentlig færdsel og ophold

er de berørte ejere tilkendt særligt fastsatte beløb. Endvidere har fredningsnæv-
net tilkendt erstatning for besluttede arealafståelser og for pålæg af tilbudspligt

til fordel for staten. Erstatning er imidlertid ikke tilkendt ejere, for hvis vedkom-

mende en anvendelse af taksterne førte til et mindre beløb end 300 kr., og heller

ikke staten og Samsø kommune som ejere. Fredningsnævnet har ikke tilkendt godt- I

gørelser for ejernes udgifter til sagkyndig bistand.
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De ankende ejere har påstået erstatningen forhøjet.

De 47 ejere, som er repræsenteret af Landskontoret for Landboret ,

har således påstået erstatning tilkendt med 5.200 kr. pr. ha, hvis fredningsbe-

stemmelserne ikke lempes, og med mindst 1.200 kr. pr. ha, selvom bestemmel-
serne lempes som ønsket af disse ejere. Også erstatningsbeløbene i anledning af

offentlighedens ret til færdsel ad eksisterende veje og nye stier er påstået væ-
sentligt forhøjet, og ejerne af ejendommen under lb. nr. 76 har krævet en særlig

ulempeerstatning på grund af placeringen af en parkeringsplads. Disse ejere har

yderligere påstået tilkendelse af et beløb for sagkyndig bistand under sagens be-

handling for både fredningsnævnet og overfredningsnævnet .

Ejeren af ejendommen under Ib .nr. 1 har tilsluttet sig de forannævn-

te ejeres påstand om forhøjelse både af den anvendte takst pr. ha og af erstatnin-
gen for den udvidede adgang for offentligheden, og der er i den sidstnævnte henseen-

de særligt henvist til de forringede muligheder for jagtudleje . Denne ejer har end-

videre påstået sig tilkendt en særlig erstatning på ikke under 500.000 kr. under
henvisning til, at fredningen af navnlig Besser rev og de holme, der hører under -

ejendommen, vil formindske det økonomiske afkast, som disse arealer hidtil har
givet. Det er således anført, at fredningen fjerner grundlaget for, at ejeren kan

udleje arealerne til f. eks. et udenlandsk forskningsinstitut på tilsvarende måde,
som de siden 1967 har været bortforpagtet til Carlsbergfondet for en pristalsre-

guleret afgift, der for tiden udgør ca. 80.000 kr. årlig. De fredningsbestemmel-
ser, Sl)mfredningsnævnet har fastsat, må nemlig forstås således, at videnskabe-

lig forskning på holmene ikke længere er afhængig af, at ejeren tilstår de pågæl-

dende en ret til at råde over arealerne i dette øjemed. Selvom forskningsarea-
lernes tilgængelighed imidlertid fortsat bliver afhængig af en tilladelse fra ejeren,

vil fredningen formindske den forpagtnings- eller lejeindtægt , der kan opnås, idet

fredningen i sig selv skaber den beskyttelse af arealerne, som lejen fra Carls-

bergfondet også har udgjort vederlag for. Ejeren har endelig påstået sig tilkendt

godtgørelse for advokatomkostninger under sagens behandling for både frednings-

nævnet og overfredningsnævnet .

Ejerne af ejendommen under lb. nr. 34, som ligger i Langør by, har
krævet erstatning, hvis fredningen vil afskære dem fra at udføre nærmere angiv-
ne byggearbejder og forpligte dem til at bibeholde tegltag på den eksisterende byg-

ning.

Ejerne af ejendommen under lb. nr. 35 har tilsluttet sig erstatning s-

kravene, som er fremsat af ejerne repræsenteret af Landskontoret for Landboret .
En yderligere påstand er bortfaldet ved overfredningsnævnets ophævelse af den
pålagte tilbudspligt.
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Ejeren af ejendommen under lb.nr. 100 har for det tilfælde, at matr.

nr. 34 ~, Toftebjerg By, afstås til det offentlige, krævet en afståelseserstatning

på 25.000 kr. samt en yderligere erstatning på 3.000 kr. for forringelse af rest-

ejendommen.

Klagen fra ejeren af ejendommen under lb. nr .131 er bortfaldet,

efter at der ikke bliver udlagt areal til parkering på ejendommen.

I sagens behandling har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlem-

mere

Overfredningsnævnet skal udtale:

Ved anden afgørelse af dags dato har overfredningsnævnet tiltrådt
fredningen af Stavns fjord området med en del ændringer i forhold til fredning s-

nævnets kendelse.

Hele det fredede område ligger i landzone. Uanset de foretagne lem-
pelser af fredningsbestemmelserne findes den almindelige fredningserstatning dog.

at kunne fastsættes under anvendelse af den grundtakst , som fredningsnævnet har
anvendt, og med særlige tillæg vedrørende arealer, der er undergivet mere byr-

defulde bestemmelser.

Det tiltrædes således, at erstatning er tilkendt efter en grundtakst

på ca. 800 kr. pr. ha, som ikke er omfattet af bestemmelserne i § 46 eller § 53 i

naturfredning sloven eller af tidligere fredninger.

Det særlige tillæg for holmene, hvor ethvert indgreb i den bestående

tilstand er forbudt Cfredningsbestemmelsernes § 3, pkt. c og d), findes imidlertid
at burde forhøjes til ca. 800 kr. pr. ha, og for de øvrige kystområder, som på

fredningskortet har signatur for "fugtigt areal", findes tillægget at burde udgøre

ca. 500 kr. pr. ha. Afvandingsforbudet vedrørende Besser Made findes at begrun-

de et tillæg på ca. 1.500 kr. pr. ha. Det tiltrædes derimod, at der er fastsat et
tillæg på ca. 500 kr. pr. ha for så vidt angår de arealer af matr. nr. 1 ~, Nordby

Hede, som ifølge fredningsnævnets afgørelse skulle opretholdi!-s 5Dmskov Dg"heile,

og som ikke er omfattet af naturfredningslovens § 46, uanset at fredningsbestem-

melserne for nogle af disse arealer er ændret.

Der findes ikke grundlag for at fastsætte et tillæg i anledning af

fredningsbestemmelserne om byggeri. Særligt for så vidt angår ejendommen un-
der lb. nr. 34 bemærkes herved, at ejendommen er omfattet af lokal plane n for

Langør. Det er bI. a . foreskrevet i lokalplanen , at tage skal beklædes med røde

teglsten, og fredningen henholder sig til lokalplanen og indeholder ikke strengere

regler om byggearbejder end deri fastsat.

Det tiltrædes endvidere, at der er tilkendt erstatning for udlæg af
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naturstien langs en del af fjorden med 5 kr. pr. løbende meter. Denne erstat-

ning findes dog at burde forhøjes for så vidt angår de strækninger, hvor stien

forløber på en dæmning (dige).

Det tiltrædes ligeledes, at der for udlæg af nye stier iøvrigt er tilkendt

erstatning med 10 kr. pr. løbende meter. For udlægget af sti over ejendommene

under lb.nr. 76 og 95 fra henholdsvis parkeringspladsen og den private fællesvej

til stien langs fjorden bør erstatningen dog forhøjes til 20 kr. pr. løbende meter,

og for stiudlægget på 0sferhede under lb. nr. l, hvortil der allerede er offentlig

adgang i henhold til naturfredningslovens § 56, kan der ikke tilkendes erstatning.

En takst på 10 kr. pr. løbende meter bør efter omstændighederne
anvendes også for åbningen af eksisterende markveje for almenhedens gående og

cyklende færdsel. Erstatningen for ejerens pligt til a.t opI.'et~de._dert på f1:,e~-

ningskortet v.iste. skovvej i [.{årup skov- under lb. nr. l kan dag ikke overstige
5.000 kr.

Den af fredningsnævnet tilkendte erstatning for åbningen af private .
fælles veje for almenhedens gående og <cyklende færdsel på 8 kr. pr. løbende me-
ter kan efter omstændighederne tiltrædes.

Det tiltrædes ligeledes, at erstatningen vedrørende opholdsarealerne
på 51. Vorbjerg (ejendommene under lb.nr. 110 og 111) er fastsat til 3 kr. pr.
m2 og vedrørende opholdsarealerne ved 5ælvigbugten (ejendommene under lb. nr.

58, 74 og 79) til l kr. pr. m2•

Erstatningerne vedrørende parkeringsarealerne bør derimod forhø-
jes til 4 kr. pr. m2 for så vidt angår ejendommene under lb. nr. l, 10 og 76 og

for den sidstnævnte ejendoms vedkommende med et yderligere beløb.

De ovennævnte beslutninger er truffet med 8 stemmer mod en. Mindre-

tallet har stemt for tilkendelse af erstatningsbeløb på grundlag af væsentligt høje- II

re takster.

Det findes rimeligt, at erstatning tilkendes også de ejere, for hvis
vedkommende en erstatning beregnet efter ovennævnte takster ville blive mindre

end 300 kr. Der fastsættes derfor en mindsteerstatning til en ejer på 500 kr.

Det tiltrædes, at der dog ikke ydes fredningserstatning til offentlige myndigheder.

Det særlige erstatningskrav, som ejeren af ejendommen under lb. nr.
1 har fremsat, kan ikke tages til følge. Fredningsbestemmelserne tilsigter bl.a.
at sikre opretholdelsen af forskningsobjekterne på denne ejendom og for de be-

grænsninger i ejerens rådighedsret , som dette medfører, er der ydet fuldstændig
erstatning, når erstatningen fastsættes på grundlag af de ovennævnte takster.

Fredningen gør ikke indgreb i ejerens ret til at råde over arealerne på anden må-

de inden for de rammer, som lovgivningen iøvrigt sætter, herunder bestemmelser-
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ne i naturfredningslovens kapitel VI I I, og findes ikke at nedsætte lejeværdien

af arealerne.

Fredningsnævnets beslutninger om, at ejendommen under lb. nr. 86
(øen Hundsholm) skal afstås til staten, og at ejendommen under lb. nr. 35 (ejendom-

men Hesselholm) pålægges tilbudspligt, er ophævet af overfredningsnævnet . Fred-

ningserstatning til ejerne af disse ejendomme må derfor fastsættes på grundlag af
de ovennævnte takster. Det tiltrædes, at der herudover er tilkendt ejerne af ejen-

dommen under lb. nr. 35 et yderligere beløb på 1.000 kr. for den særlige pligt
til at undlade genplantning af en bevoksning på ejendommen.

Den af fredningsnævnet fastsatte erstatning for afståelsen af ejendom-
men under lb. nr. 11 (Grønhoved) tiltrædes, ligesom det tiltrædes, at forrentningen

sker fra datoen for fredningsnævnet s kendelse, og at datoen for det offentliges fak-

tiske overtagelse af ejendommen er skæringsdag for sædvanlig refusionsopgørelse.

Ved fastsættelsen af erstatningen for afståelsen af den 1.445 m2 sto-

re matr.nr. 34~, Toftebjerg By, under lb.nr. 100 findes der at kunne tages ud- .
gangspunkt i den ved 17. alm. vurdering ansatte grundværdi af arealet på 10 kr.

pr. m2, men beløbet må reduceres under hensyn til kontantfordelen . Formindskel-

sen af den samlede ejendoms størrelse og anlægget af en parkeringsplads på matr.

nr. 34 ~ vil fremkalde en værdiforringelse af restejendommen , som også må er-
stattes, og erstatningen herfor må fastsættes, så den dækker ejerens eventuelle

udgifter til opsætning af et hegn mod parkeringspladsen. Der findes herefter at
kunne tilkendes ejeren 12.500 kr. i erstatning for arealafståelsen , således at be-

løbet forrente s fra 1. oktober 1981, og at der ikke udarbejdes refusionsopgørelse,

og som yderligere erstatning, herunder for pålægget af fredningsbestemmelserne

iøvrigt, et beløb på 7.500 kr. , der også forrentes fra 1. oktober 1981.

Som anført har fredningsnævnet ikke tillagt de ejere, som under sa-

gens behandling for fredningsnævnet har bekostet sagkyndig bistand, nogen godtgø-
relse herfor. Efter naturfredningslovens § 31 kan fredningsnævnet s afgørelse
herom ikke påklages til overfredningsnævnet . Det findes rimeligt, at de pågælden-

de ejere har benyttet sagkyndig bistand også under sagens behandling for overfred-

ningsnævnet , og der findes i godtgørelse herfor efter omstændighederne at kunne

tillægges de af Landskontoret for Landboret repræsenterede ejere et samlet beløb

på 40.000 kr., der udbetales direkte til Landskontoret , og ejeren af ejendommen

under lb. nr. let beløb på 40.000 kr.

De enkelte erstatningsbeløb bliver herefter, idet de anførte løbenumre

1-186 svarer til løbenumrene i fredningsnævnets kendelse, og idet der er foretaget

afrundinger som bestemt af fredningsnævnet:



Lb. nr. 1.

Lb.nr. 5.

Lb.nr. 6.

Lb.nr. 7.

Lb.nr. 8.

Lb.nr. 9.
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Elisabeth Henriette Lassen:

(Areal under fredningen nu ca. 580 ha, hvoraf

nu 258 ha er undergivet strandbeskyttelsesli-

nie . 0sterhede, Trekanten og bræmmen af

Mårup skov udgør ca. 214 ha landværts strand-

beskyttelseslinien. Areal under dyrknings- og

afvandingsbegrænsning fortsat ca. 123 ha, her-
af .79 ha øer og holme. Ny ~ti nu ca. 1.820

m. Parkeringsarealer 500 m2 ved Langør og
600 m2 ved Frederikshåb med oversigtsservi-
tut.)

322 ha a 800 kr.

214 ha a 500 kr.
79 ha a 800 kr.

44 ha a 500 kr.
Skovvej i Mårup skov
1.820 m sti

1.100 m2 parkeringsareal

oversigtsservitut

257.600 kr.

107.000 kr.
63.200 kr.
22.000 kr.

5.000 kr.
18.000 kr.

4.400 kr.

200 kr.

nedsættelse til

Agnete Gylling Nielsen som nuværende ejer:

9 ,2 ha a 800 kr. 7.360 kr. ,

forhøjelse til

Henning Søndergaard Jensen og Skytte Arne

0stergaard:

forhøjelse til mindste beløbet

Ole L. Pedersen:

3,06 ha a 800 kr.

3 ha a 500 kr.
2.448 kr.
1.500 kr.

forhøjelse til

Arne 0. Foged:

stadfæstelse af

Nordby Sognemenighed:

forhøjelse til mindstebeløbet

477.400 kr.

7.400 kr.

500 kr.

3.900 kr.

15.100 kr.

500 kr.



-7-

(- Lb.nr.10. P.L. Vagn-Hansen:

O, 68 ha a 800 kr. 544 kr.

1.000 m2 a 4 kr. 4.000 kr.

forhøjelse til 4.500 kr.

Lb.nr. 11. Regner og Jensigne Jensen:

stadfæstelse af 260.000 kr.

Lb.nr. 12. Anette og Pelle Gudmundsen-Holmgreen:le
forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 13. Ole Strand m.fl. som nuværende ejere:- forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb. nr. 14. Meridin Pedersen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 15. Henning Stjerne:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 16. Ejner Mikkelsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr .

• Lb. nr. 17. Flemming og Lis'e Ettrup samt

e Ellen og John Kendal:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.• Lb. nr. 18. Leo Swane:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 19. Samsø kommune:

stadfæstelse af O kr.

Lb.nr. 20. Poul C.L. Frigast:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 21. Kirsten Bonde Petersen:

ti) forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.
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Lb. nr. 22. Klemmen Gylling Nielsen:e
forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 23• Tom Steenberg:..
forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 24. Lilly Pilegård Pedersen som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 25. Hans Petersen:

'e forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 26. Inge Falkentorp:- forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 27. Gerda Madsen som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 29. Mikael Mikkelsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 30. Hardy Rasmussen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

e Lb.nr. 31. J ørgen E. Christensen:

-- forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

• Lb.nr. 32 . Ellen Margrethe Mikkelsen som nuværende

ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 33. Henry Nielsen og Ole Porse:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 34. Talke og Hans Vilstrup:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 35. Hanne Dybkjær og Leif Brauer:,- I,1 ha a 800 kr. 880 kr.

3 , 2 ha a 500 kr. 1.600 kr.

genplantningsforbud 1.000 kr.

nedsættelse til 3.500 kr.
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Lb.nr. 36. Peter Skinhøj som nuværende ejer:

e 6 ,86 ha cl 800 kr. 5.488 kr.

2 ha cl 500 kr. 1.000 kr.

350 m sti 3.500 kr.

forhøjelse til 10.000 kr.

Lb.nr. 37. Ole Stockmar:

0,82 ha cl 800 kr. 656 kr.

O,3 ha cl 500 kr. 150 kr.

• 100 m sti 1. 700 kr.

forhøjelse til 2.500 kr.

_I Lb.nr. 38 A. Greth e Hall und (matr. nr. 4 c):

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb. nr. 38 B. Inge J ensen m. fl. vIJens Hallund (mat-r..nr. 4 b):.. '~'--"~--

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 39. Bent Nielsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 40. Ejvind Jørgensen:

.f~rhøjelse .til mindstebeløbet 500 kr.

e Lb.nr. 41. Hermann E. Jørgensen:

,e 2,62 ha cl 800 kr. 2.096 kr.

• l , 3 ha cl 500 kr . 650 kr.

320 m sti 6.500 kr.

forhøjelse til 9.200 kr.

Lb.nr. 42. Kaj B. Andersen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 43. Understøttelsesfondet for funktionærer i

Århus Privatbank:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

re; Lb.nr. 44. Hans Larsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.
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Lb.nr. 56. Ella Gylling:- forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 57. Erik Lindborg:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 58. Ole H. Trueisen:

stadfæstelse af 10.700 kr.

Lb.nr. 59. Gudrun Sigurd som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 60. Laurids Pedersen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb. nr. 6l. Sv. Rasmussen og Erik Nielsen:

forhøjelse. til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 62. Hanne Jacobsen:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 63. Poul Hansen:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

e Lb.nr. 64. Peter T. Laursen som nuværende ejer:

le forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

• Lb.nr. 65. Erik Glambæk:

forhøjelse tir mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 66. Finn Kragh Lekbo:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 67. Niels Ole Kjeldgaard:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 68. Søren Hansen:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.,e!
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- Lb.nr. 69. Gunvor Godrim:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 70. Bendt Sørensen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 71. Dagmar Værn som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb. nr. 72. Mary Jørgensen:

4 ,7 ha li 800 kr. 3.760 kr.

2 ,5 ha li 500 kr. 1.250 kr.

forhøjels e til 5.000 kr.

Lb.nr. 73. Ellen A. Meyer:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 74. Nikolaj Madsen m. fl. v/Peter Madsen:

stadfæstelse af 27.300 kr.

Lb.nr. 75. Jørgen Klejs: _

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

• Lb.nr. 76. Mary og Svend Vestergaard Nielsen:

11,17 ha li 800 kr. 8.936 kr.l. 7,3 ha li 500 kr. 3.650 kr.

• 990 m sti 18.000 kr.
2 ..

600 m li 5 kr. 4.000 kr.

forhøjelse til 34.600 kr.

Lb.nr. 77. J. Krogsgård Truelsen:

stadfæstelse af 1.600 kr.

Lb.nr. 78. Pernille Bronee:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 79. Vagn Holm:

e, o ,8 ha li 500 kr. 400 kr.

Iøvrigt stadfæstelse af 5'7.192 kr.

forhøjelse til 57.600 kr.
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e' Lb.nr. 79 A. Jens Snedker Holm og Vagn Holm:

150 m sti 1.500 kr.
løvrigt stadfæstelse af 348 kr.

forhøjelse til 1.800 kr.

Lb. nr. 80. Grethe Kristensen som nuværende ejer:

stadfæstelse af 3.800 kr.

Lb.nr. 8l. Kai Jensen:• forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 82. Karl N. Christensen:-, forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 83. Ingelise Wello Madsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 84. Bertha Lydia Andersen som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 85. Anders P. Andreasen:

stadfæstelse af 7.400 kr.

e Lb.nr. 86. Villum Jensen:

nedsættelse til mindstebeløbet 500 kr.e
e Lb.nr. 87. Gårdmændene, Stavns 8 a:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 88. Jens Snedker:

stadfæstelse af 8.600 kr.

Lb. nr. 89. Inge Locht Michelsen:

O,5 ha a 500 kr.

60 m sti

forhøjelse til

250 kr.

1.200 kr.

1.500 kr.
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Lb. nr. 90. Rigmor og Børge M. Madsen:

6,96 ha cl 800 kr. 5.568 kr.

1, 7 ha cl 500 kr. 850 kr.

320 m sti 5.350 kr.

forhøjelse til 11.800 kr.

Lb. nr. 91. Svend Holm Knudsen:

15,56 ha cl 800 kr. 12.448 kr.
370 m vej 2.960 kr.

nedsættelse til 15.400 kr.

Lb. nr. 92. Søren Nielsen:

stadfæstelse af 9.600 kr.

Lb. nr. 93. Ernst Strømkjær:

stadfæstelse af 3.900 kr.

Lb.nr. 94. Søren Nielsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb. nr. 95. Jens Snedker Holm:

18,48 ha cl 800 kr. 14.784 kr.
7 , 24 ha cl 500 kr. 3.620 kr.- 410 m sti 5.000 kr. 23.400 kr.

e' Lb.nr. 96, Vagn Mikkelsen som nuværende ejer:

• 2 ha cl 500 kr. 1.000 kr.

iøvrigt stadfæstelse af 10.533 kr.

forhøjelse til 11.500 kr.

Lb.nr. 97. Dige- og pumpelaget:

O, 77 ha cl 800 kr. 616 kr.

975 m vej 7.800 kr.

nedsættelse til 8.400 kr.

Lb.nr. 98. Niels Mikkelsen:

-' stadfæstelse af 6.100 kr.
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Lb.nr. 99. Hans Chr. Jensen:

stadfæstelse af 11.100 kr.

Lb.nr. 100. Ebbe Steen Hansen:

Afståelse af 1.445 m2 12.500 kr.

forringelse af restejendom m.v. 7.500 kr.

forhøjelse til 20.000 kr.

Lb.nr. 101. Svend Kjerulf:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 102. Arne Hansen:

forhøjelse til mindste beløbet 500 kr.

Lb.nr. 103. John Sander Pedersen:

stadfæstelse af 9.600 kr.

Lb.nr. 104. Eva Kleis:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 105. Gudrun Andersen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

e Lb.nr. 106. Erik Holm Jacobsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.e
• Lb.nr.107 . Jens Johan Nielsen:

stadfæstelse af 2.300 kr.

Lb.nr. 108. Karl Nielsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 109: Jens Peter Asmussen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb. nr. 110. Birthe Bryder Nielsen som nuværende ejer:

stadfæstelse af 4.300 kr.

e,
Lb.nr. 111. Hans Martin Holm og Niels Mikkelsen:

stadfæstelse af 4.600 kr.
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e Lb.nr. 112. Jens Peter Holm:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 113. Marie Krai:
forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 114. Vermund Jensen:

stadfæstelse af 5.300 kr.

Lb.nr. 115. Sigurd Jørgensen:e stadfæstelse af 3.500 kr.

Lb.nr. 116. Anker Jensen:

stadfæstelse af 1.100 kr.

Lb.nr. 117. John Sander Pedersen som fi~~~~ende ~~r~_.

stadfæstelse af 2.300 kr.

Lb.nr. 118. Jørgen Holm:

stadfæstelse af 2.900 kr.

Lb.nr. 121. Hans Chr. Bryder Nielsen som nuværende

ejer:

e stadfæstelse af 8.700 kr.

e Lb.nr. 122. Dige- og pumpelaget , Toftebjerg:

stadfæstelse af 500 kr .• Lb.nr. 123. Boet efter Peter Holm Jacobsen som nuvæ-

rende ejer:

stadfæstelse af 3.300 kr.

Lb.nr. 124. Hans 0stergaard Jensen:

stadfæstelse af 7.600 kr.

Lb.nr. 125. Bikuben som nuværende ejer:

4,08 ha a 800 kr. 3.264 kr.
4, l ha a 500 kr. 2.050 kr.1- 120 m vej 960 kr.

nedsættelse til 6.300 kr.
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e Lb.nr. 126. Dige- og pumpelaget , Alstrup:

0,3 ha cl 800 kr. 240 kr.

300 m vej 2.400 kr. 2.600 kr.

Lb.nr. 127. Søren Lassen:

stadfæstelse af 900 kr.

Lb.nr. 128. Carl Chr. Jensen:
8,2 ha cl 800 kr. 6.560 kr.
6 ,2 ha cl 500 kr. 3.100 kr.
3 ha cl 1.500 kr. 4.500 kr.

forhøjelse til 14.200 kr.

- Lb.nr. 129. Jørgen Kleis Sørensen:

1 , 1 ha cl 500 kr. 550 kr.

nedsættelse til 600 kr.

Lb.nr. 130. 1/S Den lille Maskinstation:

O ,43 ha cl 800 kr. 344 kr.
0,6 ha cl 500 kr. 300 kr.
170 m vej 1.360 kr.

-nedsættelse til 2.000 kr.

e Lb.nr. 131. Eggert Børgesen:

- 1,9 ha cl 800 kr. 1.520 kr.

4 ,3 ha cl 500 kr. 2.150 kr .• -~
75 m vej 600 kr.

nedsættelse til 4.300 kr.

Lb.nr. 132. Hans Ole Larsen:

nedsættelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 133. Johan Jensen:
"

6 ,55 ha cl 800 kr. . 5.240 kr.

nedsættelse til 5.200 kr.

e Lb.nr. 134. Niels S. Jørgensen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.
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Lb.nr. 135. Aage Simonsen:

stadfæstelse af 500 kr.

Lb.nr. 136. Anton Brandt:

9 ha a B.oO kr. 7.200 kr.

3 , 1 ha a 1.500 kr. 4.650 kr.

forhøjelse til 11.900 kr.

Lb.nr. 137. Vagn Beck Jensen:

1,31 ha a 800 kr. 1.048 kr.

1,31 ha a 1.500 kr. 1.965 kr.

forhøjelse til 3.000 kr .•)
Lb.nr. 138. E. Johs. Nielsen:

2,01 ha a 800 kr. 1.608 kr.

2 ,O1 ha al. 500 kr. 3.015 kr.

forhøjelse til 4.600 kr.

Lb.nr. 139. Valdemar Brandt:

stadfæstelse af 7.300 kr.

Lb.nr. 140. Vagn Mikkelsen:

e 2,9 ha a 800 kr. 2.300 kr.
2 ,9 ha a 1.500 kr. 4.350 kr.

e forhøjelse til 6.700 kr.

e Lb.nr. 141. Charles Madsen:

1 ,76 ha a 800 kr. 1.408 kr.
1 ha al. 500 kr. 1. 500 kr.

forhøjelse til 2.900 kr.

Lb.nr. 142. Anna og Erhard Rasmussen:

3.33 ha a 1.500 kr. 4.995 kr.
iøvrigt stadfæstelse af 12.664 kr.

forhøjelse til 17.700 kr.

e, Lb.nr. 143. Uffe Rasmussen:

stadfæstelse af 7.300 kr.
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Lb.nr. 144. Harald Storm Jensen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 145. Gustav Vester:

forhøje'lse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 146. Dorthea Hansen som nuværende ejer:

stadfæstelse af 1.600 kr.

Lb.nr. 147. Kirstine Klejs:

e stadfæstelse af 5.400 kr.

Lb.nr. 147 A. Jon Echwald:

• 35 m sti

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 147 B. Anton Jensen:

20 m sti

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 156. Søren Winther m.fl.:

70 m sti

stadfæstelse af 600 kr.e
Lb.nr. 157. Mikkel S. Holm:e 30,19 ha (idet matr.nr. 11 ~, Besser tilhører

e Samsø kommune) a 800 kr. 24.152 kr.

6 ha a 500 kr. 3.000 kr.
1.000 m sti 8.000 kr.

nedsættelse til 35.200 kr.

Lb.nr. 157 A. Samsø kommune (matr.nr. 11 ~, Besser):

stadfæstelse af O kr.

Lb.nr. 158. Henry Mortens en:

stadfæstelse af 1.300 kr.

Lb.nr. 159. Bent Nielsen:

stadfæstelse af 6.100 kr.
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Lb.nr. 160. Frede Rasmussen:- stadfæstelse af 3.200 kr.

Lb.nr. 161. Hjalmar Grauballe:

6,96 ha (idet matr. nr. 7 ~, Besser, tilhører

Samsø kommune) a 800 kr. 5.568 kr.
1,3 ha a 500 kr. 650 kr.

100 m sti 800 kr.

nedsættelse til 7.000 kr.

Lb.nr. 161 A. Samsø kommune (matr.nr. 7~, Besser): O kr.

Lb.nr. 162. Bent Sørensen:• 9 ,52 ha a 800 kr. 7.616 kr.

2 ha a 500 kr. 1.000 kr.
180 m sti 1.440 kr.

nedsættelse til 10.100 kr.

Lb.nr. 163. John Bøhm:
o ,5 ha a 1. 500 kr. 750 kr.
iøvrigt stadfæstelse af 728 kr.

forhøjelse til 1.500 kr.

e Lb.nr. 164. Roland Koch:

O , 9 ha a 800 kr. 720 kr.

e 0,2 ha a 500 kr. 100 kr.

e nedsætteis e til 800 kr.

Lb.nr. 165. Gunnar A. Bøhm:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 168. Karl Kristian Nøhr:

21 ,98 ha a 800 kr. 17.584 kr.
3 ,7 ha a 500 kr. 1.850 kr.

nedsættelse til 19.400 kr.

Lb. nr. 169. Ole Makne:

stadfæstelse af 2.000 kr.
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Lb.nr. 17l. J ens Arne Klejs Mortensen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 173. J ens Bryder Hansen og Hilleborg Hansen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 175. Minna Sørensen som nuværende ejer:
33,18 ha a 800 kr. 26.544 kr.
5 , 5 ha a 500 kr. 2.750 kr.

nedsættelse til 29.300 kr.

Lb.nr. 176. Else Skøtt og Bjarne Andersen som nuværende

ejere:• 8 ,33 ha a 800 kr. 6.664 kr.
1,3 ha a 500 kr. 650 kr.

nedsættels e til 7.300 kr. -

Lb.nr. 177. Ejvind Holm:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 178. Tyge Olsson:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 179. Wilma Elise Schultz Martinuss~n:

e forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

e Lb.nr. 180. Anna Holmgaard Sørensen:

e forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 18I. Skjold Rasmussen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 182. Bjarne Andersen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 183. Gunner Nielsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 184. Hans P. Degn:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.
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Lb.nr. 185. J ens Søren J ensen som nuværende ejer:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

Lb.nr. 186. Olga Olsen:

forhøjelse til mindstebeløbet 500 kr.

De tilkendte erstatninger forrentes efter reglen i naturfredningslovens

§ 19, stk. 4, l.pkt., når andet ikke er anført ovenfor.

Det samlede erstatningsbeløb på 1.409.000 kr. med renter og de til-
kendte omkostningsbeløb på ialt 80.000 kr. udredes med 90 % af staten og med
10 % af Århus amtskommune. Amtskommunen betaler respektive oppebærer dog

fuldt ud saldoen på refusionsopgørelsen vedrørende ejendommen under lb. nr. 11.• Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmåle-

ne i sagen kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning

(adresse: Amaliegade 13, 1256 København K.) af de ejere, som enten har indbragt

fredningsnævnets afgørelse for overfredningsnævnet , eller for hvis vedkommende
erstatningsgrundlaget er ændret ved overfredningsnævnets afgørelse, samt af

miljøministeren og Århus amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, overfred-

ningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende. Størrelsen af de tillagte om-
kostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissionen.

e

-e
Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemførelse

er afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatningens ud-

betaling. !
,

P. O. V.~

c.Cl ~'"~ &.~ -~-,_

Bendt An"deraen
overfredningsnævnets formand

ic
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2.
b~:ri';;:runc1. o;!' 1 (I1(~l p ::>f'.n:r:::nS~.'l3.:r::.'!...
. --. ---_ ......_ .....-_-.~------~..-........, ..... --.... ....~-~--e Ved s1(r1velse al l5 o deCCilloer 1977 har F..cedningsstyreJ.'sen og

Fred:1.ingspla:uudvalgetfor Jtrhus amt i henhold t j..l

i 10vbekendtgørel~e nr. 520 af l. oktober 1975 af lov om naturfred-
ning nedlagt fredningspåstand vedrørende fredning af arealer ved
stavns fjord. Danlnarks Naturfredningsforening er efter sagens rejs~
ning indtrådt som part.

Om.bagerunden for rejsning af Gagen anføres, at området er et
4t enestående og varieret landskabr hvortil der knytt8r Gig store gt:~-

logjske, botaniske, zoologiske, biologiske og arkæologiske intcres-

• ser. For :32v:..dt angår z·erne i fjer'den og revene 2J'::~>2l:,eG, at CU[i~'

se udmærk8r sig ved en særlig uber0rthed og ved et fugleliv af
internc).t:ional interesse. Gennem fredning.:m vil man kLumc bevare
mu1i~hedez1 for videnske.belige undersøgelser og yderlig,::regive ad·-

gang tjl amatørstudier~ ligesom der kan sikres befolkning~n adgang
+,'1"J...._ rekraative områder.

Omt"fldt't, der ønskes frede·t, andrager ca. 1800 ha og 'begr-:~nses

mod nord af Mårup skovs nordgrænae, mod syd af en Jinle l~ngs dml of-
fentlige bivej fra Voerbjerg - Tcf~ebjerg_- Alstrup - Besser nord om-• Besser til østkysten ved Sildeballe huse og mod øst og vest af hu-
veto Sam~lige arealer ligger i 13ndzo~e.

• Sngsrejserne har af hensyn til den. fredningsrnæssige besk~Y·;.:t.:'J::3(';

i princippet opdel1: l.'redningsområdet i L~ zoner og hern:Cl-:ler e.nI0J.-,t

følgende:
II 1.:.. Basser Rev med. Hønsepold samt de centrale holme H;jortholm9

Mejlesholm, Yd.erste holm, Kolderne og Karlskold er forskning3area~.

ler"

Hertil kommer' ~ at Bess er Rev og alle de af va?:d omgi.Tn.e holme

vest herfor er omfattet af vildtreserv:1tbestemmelser.f1.e.

_ Hovedsigtet med fred~ingell er her at bevare de forskni.ngsUiCDssige
muligheder, der findes, såvel i naturhistorisk som i kulturhisto-
risk henseende.



3.
.?.:. Den del, som udgøres af den sydlige side af fjordkysten, Sværm

og br·ed.~ol1en omkrlng l\1aden ved Hesselholm betragtes som iagttagel~

sesområde for naturhistorikereo

~ Den del, som udgøres af arealerne ved Sælvigbugten samt tildels

ved Nordby bugt og Langør udbygges aktivt for friluftslivet.
Sigtet i delli~e del af fredningen er at bevare de frilufts-

mæssige muligheder, som dette område rummer, og at udbygge mulig-

hederne for offentlighedens adgang~ Dette ororåde bør udbygges m(~d
opholdsarealer, naturstier og parker~ngspladser for at lette offsnt-

m8s3ig dri.ft~

Et i:iær'ligt .sigte med fre::L;,i.ngen er hE:r at bezkytta i,~ær

sys (:ewe'c af str.:lEdenge ~ som benyttes til græsni:l::g e j"Ia:"1 bygger'

s41edc.:-;;pcl don eksisterende udnyttelse til lanib::rug,c;dr 1ft, og Jre.:i-

ningel1 ,::-;kal påse, at man ikke' forryld~er de!:!. ø~wlCJgiske balance9 ['::0~

findes hel"'.

For landbrugsarealer i øv:r:'igt vil fY'ecillingen lkke V2G:Cf:: ti}

hinder for en fo r"i:;,sc.. t ration,GI ud.Y).yttelse af lar~dbrugs~jorden ttl

landbrugsdrlft. Den landskabelige ,saWlI:enh8ng 1,75.1dog bli.ve ~lået l
• stykker ~ hvis der placeres større bygninger eller teknislce e.:nl::0g~

der ikke naturligt hører til i området.
Frefulingspåstanden er uctformet således, at den forfølger

disse mål~lJ

II. Fredninp":.~:nF8\,lnets behandling nf sagen ~~gfredninp"snc.sV'J.1ets sti 111:-;:!--- ~---~ .....--"~ ........ _~~ ..- ~--~~~"""'--""'"-~~~"':"
tarf8n._ ....9-

BekendtgøY'el se om sagens rejsning ha!' været j ndrykket i St2.'·l:S'·



e ,janL'..:u' 1978 er samtlj.ge locls8j2re af frcdnj-"'gcm.2v.o.et gjo'rt b~-
kendt D12dden rejste l)åstand og om. bestern;n~lstll'ne .i. natv·,.";' ..cetlnings-

•
•

•

lovens § 13, stk. 2, cg § 66&
Bekendtgørelse om møde den 22. maj 1978 har den 27. og 28.

april 1978 været indrykket i nævnte blade, hvorhos de enkelte
lodsejere, brugere og panthaverF. har vwret indkaldt til mødet
ved anbefalede skrivelser afsendt den ~. maj 1978.

Herud.over har der været afholdt møder 08 "oesj.e;tj.,::;8J.S €r med

lodsejerne den 23&, 24., 25., og 26. maj 1978, den 29" maj 1979
og 24. oktober 1979 •

De respektive pan thavere har vær2t til var:3J.et til mødet den

22. maj 1978 ved anbefalede skrivelser< Der er ikke gjort krav
gældende fra pantha'lernes side.

En del af lodsejerne har protesteret mod den påståe(~.e fY'13dning

og har blandt andet anfort, at en fr8~~ing må anses for overflødig
i betr:::..gtningaf den alfllindelige .lovgivnj.ug, at fredninGen vi1

indebære en u.rimelig begrænsning af erhvervsmuJ.ighederne i ol:l~:,~det,

at de påståede stiudlæg vil medføre store ulemper for afgr.~der o~
kreat.urer, og at forbud mod grodskning og anvendelse af pesticider
vil betyde forringet udbytte &,f de berørte ar2aler.

~jeren af Nordby hede har særligt fre:nhavet den store forøgcl-
se af brandfaren, som en udvidet adgang for offentligheden vil inde-
bære.

Der er i fredningsTl23vnet enighed OID, at den v8sentligr.;t.edel af
det omhandlede område rummer sådanne landskabelige, ·vidensl\.abe1ige
og rekreative værdier, at det bør fredes, således at man herigen-
nem kan sikre de vigtigste naturvidenskabelige interesser, give
mulighed for planlægning af den rekreative anvendelse af området
og give mulighed for nødvendig landskabspleje.



III. Fredningsnævnets beslutninger i enkeltheder.
Med hensyn fredningens lokale afgrænsning kwi fred-

tt ningsnævnet i det væsentlige følge sagsrejsernes påstand, men
fredningsnævnet har dog besluttet, at fredningen skal undergi-
ves visse lokale begrænsninger. Det område, der er vist på fred-
ningskortet, som hører til fredningsnævnets afgørelse, ialt ca.

.',

1525 ha, pålægges herefter fredning.
En af sagsrejserne nedlagt påstand om fjernelse af en lade-

bygning på matr. nr. 37 Besser by og sogn, har ikke kunnet imøde-
kommes.

Frew1ingsbestemmelserne for det på fredningskortet viste
område er herefter:
§ l. Formål.

På baggrund af de til området knyttede store naturvidenskabe-
lige og rekreative interesser har fredningen til hovedformål at be-
vare de forskningsmæssige mul~gheder i såvel naturhistorisk som
kulturhistorisk henseende, at bevare det særprægede landskab i dets
nuværende tilstand og at give adgang til ,en rekreativ udnyttelse
for almenheden af det fredede område i det omfang dette kan forenes
med de to førstnævnte formål.eti § 2. Arealernes drift og pleje m.v.

a. Det følger af § l, at arealerne må anvendes som hidtil,- .
.. således at almindelig landbrugsdriit på de eksisterende landbrugs-

arealer og skovdrift på de eksisterende skovarealer kan fortsættes.
De eksisterende sammenhængende hedearealer og skovarealer på matr.-

. -nr. l ~ Nordby (Nordby hede og Østerhede) skal bevares som heru101ds-
vis hede og skov. Fredningen er ikke til hinder for, at der fore-
tages sædvanlige driftsomlægninger, eller at hidtil dyrkede arealer
overgår til græsning. Overgang til gartneridrift er derimod ikke
tilladt.

-

kUe De+ f~'..I..~~-J.·e-J.J.d·v·..I..~der~A.I.~ § 1, a+ ~rea'~r-- l'kk~e ~~ +"lp'~~ y; o"" '"" - - "a ..1..1:: JLI:: . J.UO. v_ J_On-

tese Nyanlæg af skov, juletræ-og p)mtegrøntkulturer samt frugtplan-



6-;,

tager ved plantning eller sån j ng P.Y' R~ ledes ikl<:e tilladt •.Tilpl:::mt~·
. tt ning er dog tilladt i eksisterende haver.

c. Det følger ligeledes af § l,at der ikke uden freæ!lingsTh~v-
nets tilladelse må etableres ny.a levende hegn, ligesom bestående
hegn ikke må fjernes, men at udskiftning kan finde sted. Opsætning
og udskiftning af traditionelle kreatur-og vildthegn i forbindelse
med landbrugsdrift og bebOelse er tilladt.

d. Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af

• affald, udrangerede maskiner eller lign. må ikke finde sted.
e. På udyrkede arealer, d~v.s. arealer, der hverken dyrkes el---

ler afgræsses i tilstrækkeligt omfang, har fredningsmyndighederne '
ret til - efter forudgående forhandling med og uden udgift for ved-
kommende ejer - at fjerne selvsåede buske og træer og at foretage
anden form for landskabspleje med henblik på at bevare den hidtidige
tilstand. Fredningsmyndighederne har endvidere ret til ~t foretage
nødvendig pleje af arealerne, f.eks. afgræsning eller slåning, op-
sætning af almindelig indhegning med henblik på at bev2re en karak-
teristisk vegetation.

§ 3. Terrænændringer.
Det følger af § l, at ændringer i terrænet eller terrænfor-

merne, herunder udnyttelse 'af forekomster i jorden, opfyldning og
~ planering, ikke er tilladt. Grus, sten og sand kan indtages i mindre

e
e

omfang til ejerens brug, dog ikke på holmene, Revet og de på frcd-
ningskortet med blåt indtegnede bredzoner.

§ 4. Nye bedrifter. .
Oprettelse.af fjerkræ-, svine- eller pelsdyrfarme eller op-

rettelse af nye landbrug eller drivhusgartnerier er ikke tilladt.

§ 5. Bebyggelse m.v.
a. Det følger af § l, at der inden for det fredede område ikke

må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende

--------



I •

indre~ninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse). Der må
heller ikkp. foretages ombygning ~f eksisterende bygninger, hvis der

ta herved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.
b. Fredningen er ikke til hinder ~or, at der på en landbrugs-

ejendom efter tilladelse fra fredningsnævnet opføres ny bebyggelse,
herunder ved tilbygning, eller foretages ombygning af eksisterende

,

e
e
•

bebyggelse.
-Fredningsnævnets tilladelse kræves dog ikke, når følgende

5 betingelser alle er opfyldt:
l) at bebyggelsen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende
e~iendoms drift, som land.brugsejEmdoID,
2) at bebyggelsen opføres som en t:i.J.bygningtil de eks1sterende
bygninger på ejendoffimencg

3) at bebyggelsen ikke er til gartneridri:ft eller er en særlig for-
urenende virksomhed jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 5,
4) at bebyggelsen ikke opføres nærmere end 100 ID fra den for græsv23kst
blottede strandbred,
5) at bygningernes højde ikke overstiger 12i ID for driftsbygninger
og 8} ID for andre bygninger.

I de tilfælde, hvor fredningsi1ævnets tillad.else herefter
er nødvendigr kan tilladelse kun nægtes,
l) hvis helhedsjndtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i ~~el-
dig retning~ og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering
og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig meromkost-
ning kan modsvare det af ejeren enskedep eller
2) hvis det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål$
eller
3) hvis bebyggelsen er til gartneridrift eller er en særlig forurenende
virksomhed jfr. miljøbeskyttelseslovens kap. 5, eller
4) hvis be~y[gelsen opføres nærmere end leo m fra den for græovækst
blottede strandbrRd eJ]Ar
5) hvis bygningernes højde overstige!~ 12~ m for driftsbygninger og

8! m for andre bygninger.
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8.
~. Fredningen er heller ikke til hinder for, at der på skov-

e arealer aDbringes sKurvogne til benyttelse under arbejdet i skovAn.
d. Fredningen er l øv-rigt ikke til hinder for, at der anbringes

mindre drivhuse, havehuse og lignende bebyggelser i eksisterende
haver.

e. Inden for det fredede oml"åde må der Ikke anbringes camping-,
vogne o.lign. og teltslagning må ikke finde sted. Privatbesøgende hos
grundejere må dog campere eller slå telt op i umiddelbar' nærned af
ejendommens bygninger. Fredningen skal dog ikke være ti.l hinder for
etablering af en eller flere spejderlejre på Nordby hede efter fred-

• ningsnævnets nærmere godkendelse •
f. Det følger af § 1, at der inden for det fTsdade o~r&de hel-

ler ikke må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. Eksempelvis må der således ikke etableres flyveplac1.ser?car?1-
pingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser] autoop~lugnings-
pladser eller lossepladser. Der må heJ.ler ikke anbringes plankevær-

kel', mure, tårne og lign. eller master, herunder master .for luit-
ledninger til strømforsyning. Anbringelse af mast2:r'i forbindelse med
lokal strømforsyning er dog tilladt efter fred.ningsnævnets gocncendelse,

tt og der må opsættes de faste hegn, som er nødvendige for en ejendoms
tt drift som landbrugs-eller skovbrugsejendom.

g. Brug af højttaleranlæg, kraftig gengivelse af musik og lig~
nende må ikke finde sted i fri luft G

i..§.: Veje.
Det følger af § l, .at der ikke må anlægges nye veje over de fre-

dede arealer. Freililingener dog ikke til hinder for anlæg af mindre,
private veje, der følger det naturlige terræn. Fredningen er heller
ikke til hinder for en af Amtsvejvæsenet påtænkt forlægn~ng af lande-
vejen ved Mårup'skovr idet samtlige dele af den aflagte landevej

tt indrettes til parkeringsplads, jfr. nærmere fredningskortet.
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i 7. Offentlig adgang.
Udover den adgang for offentligheden, der måtte bestå i

henhold til andet retsgrundlag, har.offentligheden ret til gående
færdsel ad stier og veje, således som det er vist på fredniugs-
kortet. Endvidere har offentligheden ret til umotoriseret kørsel
ad de på fredningskortet med særlig signatur anviste veje.

Yderligere gives der almenheden ret til gående "færdsel ad
en sti fra parkeringspladsen ved Frederikshåb og ud til nordkysten.
Beliggeliheden af denne sti fastlægges efter forhandling mellem
ejeren og Amtsfrem1ingskol1toret. I æangel af enighed afgør fred-

f. ningsnævaet stiens beliggenhed.
De udlagte nye stier, som ikke følger eksisterende markveje,

må kun anlægges som naturstieT'~ Både disse og de markveje, der
åbnes for offentlig færdsel, kan anlægges i eller udvides til en
bredde af indtil 3 ffi. De omhandlede nye stier og marleveje sleal heg-
nes med en enkelt glat tråd: hvis det ønskes af ejeren af tilgræn-
sende arealer, og fredningsnævnet finder det rigtigst, at ønsket
efterkolYlrues.Stien langs kysten af Stavns fjord ~g omkrIng Sværm
må alene etableres som fodsti uden egentlig anlæg i terrænet.

• Det pålægges Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret, at
\tt. lade anlægge de nye stier med eventuel hegning og - efter frednings-

nævnets forudgående godkendelse - at opsætte den nødvendige over-
førsel, hvor stien krydser åløb, kreaturhegn. o.lign.

Frefulingsnævnet kan i et ordensreglement fastsætte regler
for offentlighedens færdsel 1 dat fredede område, herunder for
færdslen ad de omhandlede nye stier og markveje.

§ 8. ~æg i øvrigt i forbinde~se med fre.dning~1c
Fredningen er ikke til hinder for, at der efter frednings-

nævnets forudgående goill{endelsetilvejebrir.ges parker'ingsmuligheder I

tt inden for det fredede område og etableres de til områdets rekreati-
ve ulllyttelse fornørnle indre "tninger, herunder toiletbygninger m.v.
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En dispensation fra o'lenstående fredningsbesterr~elser kan med-
deles af fredningsnævnet, når det ansøgte ikke vil komme i strId ::ned
fred.l'1ingens :::ormål,jfr. naturfred...."1.ingslovens§ 34.

Særlige bestemmelser vedrørende enkelte af frewlingen omfattede
arealer.

l) Pløjning, tørveskær, gravning og indgreb i vegetationen på de
e på fredningskortet med blåt viste arealer samt på HjorthoImt r1ejles··

holm, Yderste Holm, KarlskoId, Kolder~e og Besser Rev med Hønsepold

'. må ikke finde sted, bortset fra de foranstaltninger, som er nødven-
d i.geffi(..:ldhensyn til forsl..ning eller en a:f fredningsmyndighederl'.e
godkendt landskabspleje.

Afvanding må ikke foretages ·af de i stk. l. omhandlecie arealer',
ligesom d er ikke må foretages gødskn::.ng-eller behandling med pestici-
der. På arealerne, bortset fra holmene, må der dog ske en mode~at
g0ds~~ing efter nærmere retningslinier fastlagt af naturfreCTIlings-
rådet.

På den del af Besser Made? der henligger som engarealer, og some
e på fredningskortet er indrammet med blå stiplet lini.e, rl1a der .ikke

foretages yderligere afvanding. Det er tilladt at vedligeholde de
eksisterende drænledninger og grøfterg

2) På de af fredningen omfattede arealer kan der ved frednings;nyndj.g~.
hedernes foranstaltning til brug for aJ.menheden oprettes parkerings-
pladser og opholdsarealer og træffes de i forbindelse hermed r-eden-
nævnte nødvendige foranstaltninger:
a) På matr. nr. l a Nordby Hede (lb. nr. l) kan der ved Frederikshåb,

som vist på fredningsl;:ortet, anlægges en parkeringsplads på ind-
til 600 m2• på samme matr. nr. pålægges en oversigtsservitut, hvor ..

I

efter der på de på kortet anførte ca. 200 m2 hverken midlertidigt
eller varigt må forefindes beplantning eller andet af en større
højde end 0,8 m over en flade gennem de tilstødende vejlinier.
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Dette forbud gælder dog ikke sneo Vejbestyrelsen har påtaleret

,med,hensyn til denne oversigtsservituto
b) På matr. nr. 113 a Besser (lb. nr. 1) kan der9 som vist på fred-

ningskortet, ved Besser rev anlægges en parkeringsplads på indtil
,1000 m2~

c) På matr. nr. 16 Nordby Hede (lb. nr. lo) og matr. nr. la~ Nordby
Hede (lb./ nro l) kan der, som vist på fredningskor-'cet, ved Langør-
vej anlægges en
500 m2 på matr.

2 .parkeringsplads på indtil 1500 ru , men

nr. l.§.og 1000 m2 på matr" :nro 16.
j.ndtil

skaT !1(':dlægges, når, den forannævnte parkeringsplads er anlogt.
d) På m8.tr. nr'~ . t ~ '. .so~ v~s pci Ired-

ningskortet, vad Sværm anlægges en,parkeringsplads på indtil
600 m2, og samtidig kan d.en til parkeringsplaå.sen føX'el1c~'2 eksi-

sterende markvej udvides til 6 ffi.

e) I forbindelse med, at MIljøministeriet har erhvervet en del af
matr. nr. 34 e, Toftebjerg, hvorp~ der bl.a. vil blive oprettet
den på fredningshortet anførte p8.rkeringspJ_ads~ pillæggee ders son::

• J å k t t "-1- ':LI 3LJ '"'J "lY -'4' '1- ~ t b'V].SC p or e ~ pa ma\,.I'on1"" j+ 8.p~ .. '-'" ,~o:; ug .."0:(" B-JerE;

e (lb. nr. 100) og på matr. nr. 34· æt Toftebjerg (lb. nr. 101) I?n

e oversigtsservitut af ganske samme indl"loldsom anført under 2A.~
., t:; 2 ')Servi tutten vedrører arealer på henholdsv:Ls 150 Jn'~\ ......0 ro ]20 rr/'

og 80 m2• Påtaleretten tilkommer ·vejbestyrelserl.
På matr. nr. 34 aq Toftebjerg (lb. nr. 100) kan der', som

vist på fred.l1ingskortet, af frE.0J1i~gsmyndi~hedern.eanlægges
en ny vej med en længde af ca. 65 ro og e~ bredde af 7 m, hvoI'~

,~
d d 'l ' o , 5r.:: t:....., f ?:' J_~ - 34 f\' d 've er V~ meuga ca. 4 ~ m u illd~Åo nr. aq. ~Q enne veJ~

der fortsætter over matr~ nr. 34. e, Gives der alnenheden re'(

til færdsel. herunder kørende fær~sel til og fra den offent!ige
parkeringsplads ved St. Vorbjerg.

Den på fredningsko:rtøt anf 0r'~:e

over matX'. nr. 34 c og )ft ae ToLteb.je~:"G, hvi.U;:env-:::jer E:nc;k:~:L~

--- ---------



12.
s-:;er6 ..i0.c:: tllit.L"h.vej, lean ai .frcCLL'1lngsmyndighGderneudvides fra den

nuværende bredde på 3,77 ID til 7 m, hvorved der af matr. nr8 34 "c
beslael;;~eges yderligere -81 m? -I::il vej og af !Tl8tr. 111'9 3/f ae,

yderlig~re 323 m2 t.lI vej o Også ad denne del af vejen, 45 løbend.8
m, har almexuleden ret til færdsel, herunder kørende' færdsel, til

og fra den. offentlige parkeringsplads ved St. Vorbjerg.
Anlægget af dl~ nye veje 9 ud·,lid,:~J.senr.'.f de eksistc::-'tmde

veje og vedligeholdelsen. af vejene fremovel'lsker ved Amtsfrednings-

kontorets .foransta.l tn~.ng1 ligesor.l udgifte:l'ne· afholcles af dctte~

f) Pd matr. nr~ 8 Alstrup (lb. n~. 131) kan der, som vist på fred-
• ningskortet, v0d Alstrup anlægees en parkeringsplads p,g.indtil

800 m.?. PJ.e.ce:c...ingen kan efte:c ... forh8,ndling mell€l!1 ejeren og Amt::---
fred.nine;sh:ontoret ændres o

g) hi l[1;),t:c. nr. 15 Nordby (lb • .nr. 11) kan der nnlægges et opholds-

areal på indtil 1000 m2 på de t yderste af plateauet på Grø11..hovecl

efte~ frernlingsnævnets anvisning, såledas at der er adgang til
dett8 ad den Eti, der fører fra Langørvejen til Grønhoved.

h) På matr. nr. 34 y Toftebjerg (lb. nr. 110) og 34 v ToftebjeTB

e
e

(lb. n~. 111) kan der anlægges e~ opholdsareal p~ i alt indtil
240o-m2 på plateauet af Store Vorbjerg. Af dette opholdsareal .
vedrører 1200 m2 matr~ nr. 34 y og 1200 m2 matr. llr. 34 v.' Eje~-
ne kan forlange, at opholdsarealet ved et på fredningsmyndig-
hedernes foranstaltning opsat hegn adski.lles fra deres øvrige
ejendom. Om fornødent afgør fredningsnæ,n1et hegnets beskaffenhed
og pJ.acering. !

I

3) Den eksisterende g~usgrav på matr. nr. l a Nordby Hede kan fort-
sat anvendes efter råstoflovgivn:'ngens regler.

4) Den eksisterende flyveplads syd for Stavns må ikke udvides. F'red-
e ningen skal dog ikke være til hinder for anlæg af en tværbane efter

fredningsnævnets godkendelse.' Lavtflyvning. bortset fra start og lan-
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13.
ding, over det fredede område er ikke tilladt, medmindre flyv-
ningen foretages på foranledning af det offentlige i videnskabe-
ligt øjemed. Skoleflyvning må kun finde sted for elever, der
er fastboende på Samsø. Flyvepladsens parkeringsareal skal være
åbent for offentligheden og kan udvides. , ..

På matr. nr. l an Nordby Hede, hvorpå der er opført en
Deccastation, koo1 der med fredningsnævnets godkendelse opføres

.de til driften af stationen nødvendige master, ligesom der med
fredningsnævnets godkendelse kan opføres de til stationens drift
nødvendige bygninger.

5) På øen Kyholm (matr. nr. l h Nordby Hede) har offentligheden ret
til gående færdsel. På holmen S-værm har offentligheden ret til
færdsel tj.l fods ad den på fredningskortet anviste sti, dog kun

- .i tiden fra 1/7 til 31/3. På de øvrige øer og holme v~st for Besser
Rev. hap offentligheden ikke ret til fæ.rdsel.,medmindre frednings-
nævnet meddeler særlig tilladelse dertil. For adgangen til Besser
Rev, Lindholm, Vejrø og Bosserne øst for Besser Rev gælder natur-
fredningslovens almindelige bestemmelser, medmindre en adgangs-
begrænsning er fastsat ved den til enhver tid for området gældende
reservatlovgivning.

6) De på fredningskortet nærme~e angivn.e beplantninger på matre nr.
·11 Nordby Hede (Hesselholm) navnlig bestående af fyr på halvøens

top og skr'ænter må ikke genplantes efter normal afdrift.

7) på den del af matr. nr.e. 2 h, 6a og l a, Stavns, der ligger
.mellem landevejen og havet (Sælvigbugten) har almenheden adgang

til færdsel, ophold og badning. Frednings~Ævnet kan ved et ordens-o
reglement fastlægge regler for næ\mte færdsel og ophold.

"8) Erhvervelser i fo~bindelze med fredningenø
Som et led i fredningen og i forståelse med e,jeren overtager

Den dar~ske Stat ved Miljøministeriet under forbehold af Overfred-
ningsnævnets godkendelse:
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på ejendommen værende bygninger medfølger, men ikke løsøre.
Afståelsesdagen er fastsat iiI den l. oktober 1980, fra

hvilken dato erstatningsbeløbet forrente s i overensstemmelse
med de almindelige regler for forrentning af fredningserstatnin-
gere

Ejendommens faktiske overtagelse, dgr samtidig er skærings-
dato for skatter og afgifter og overgang af risi.ko ved brand og

I

andre skader, finder sted med skriftlig varsel senest 2 måneder ei
ter at Overfredningsnæv~etG kendelse foreligger med bindende
virkning. Der er .mellem den nuværende ejer og i.V.:iljøministerict
truffet eærlig aftale om ejendommens benyttelse efter afståel-
sen. Alle rettigheder over ejerldommen bortfalder i forbindelse
med afståelsen, jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

b) ejendommen matr. nr. l b Stavns by, Onsbjerg sogn, kaldet Hunds-
holm, af areal ifølge matriklen 1949 ha for "en erstatning på
250.000 kr. De på ejendommen værende bygninger medfølger, men
ikke løsøre.

Afståelsesdagen er fastsat til den l. oktober 1980, fra
hvilken dato erstatningsbeløbet forrentes i overensstemmelse
med de almindelige regler for forrentning af fredningserstatningel

Ejendommens faktiske overtagelse, der samtidig er skærings-
dato for skat~er og afgi~ter ~g .ove~gang af risiko ved brand og
andre skader, finder sted med skriftlig varsel senest 2 måneder
efter, at Overfredningsnæ~ets kendelse foreligger med bindende
virkning. Alle rettigheder over ejendommen bortfalder i forbin-
delse med afståelsen, jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

9) Såfremt ejeren af matr. nr. 11 Nordby Hede, Nordby sogn
(Hesselholm) ffilskerat~hænde ejendom~en, skal ejeren ved an-

, ,



15.

befalet brev tilbyde Den danske Stat ved Miljøffiinisteriet
e at købe ejendommen. Ejerens tilbud skal angive salgssummen

og de øvri.ge salgsvilkår, der skal være af et sådant indhold,
at de kan opfyldes af Miljøministeriet.

Accepterer Miljøministeriet ikke tilbuddet inden en frist
af 6 uger~ kan ejendommen inden for l år regnet fra 6 ugers

.fristens udløb fri t sælges- til en pris, der ikke er lavere end.
den pris, til hvilken den er tilbudt Miljøministerieto Agtes
ejendommen solgt til en lavere pris, skal Miljøministeriet -
ligeledes med en frist af 6 uger - have lejlighed til at overtage
den til d.enne pris.. -

Denne ret for staten til at overtage ejendommen gælder ikke
alene ved afhændelse, men ved enhver form for ejerskifte. Retten
gælder dog ikke ved ejendoffiffiensovergang til den til enhver -tid
værende ejers ægtefælle eller børn eller ved arveovergang.

10) Efter indhentet ~-~dtaJ.elsefra Naturfredningsrådet og med
fredningsnævnets godkendelse skal det offentlige kunne forGtage
midlertidige afspærringer af arealer indp.n for de fredede Olli-

råder for herigennen at kurilleforetage speciel videnskabelig
forskning. Fredningsnævnet fastsætter den ejeren i. denne anlec1 ..·

ning eventuelt tilkommende erstatning i overensstemmelse med
reglerne om frew1ingserstatning efter naturfredningsloven~

•
Fredningen er ikke til hinder for periodiske lukninger af

skove, plantager og andre særligt brandfarlige arealer ved
brandfare i tørkeperioder i overensstemmelse men gældende herom
gi\me lovbeste~~elser.

11) Fredningen sl<.:alikke v-ære til hinder for, at der på hver

af ae endnu ubebyggede og til sornmerhu::-,bebyggc-:lseudlagte par-

celler', ma tr. nJ.-'. ene 6 §!:,Q og 6 122 S-tavns by, Onsbje:r'g SOgr11

opføres et 3oJr..merhus efter frecL"1ingsnævncts nærmere godkend€J.se
med hens~l til størrelse, materialer, farver, beliggenhed, be-
:plantning m.m ..
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12) For clP. nuVærenr1A '1':'~t"~,.....,4.1"'"\oJ.-" 'I._'A\','-4_

gæld.er følgende:
I.

fredningsnævnet den 12. juli 19::50,ophæves, sålec1€s at
nærværende kendelse alene sl<::algælde f'ar dett,'3område.

Ved eventuelle dispensationer i det hidtil fredede område
skal fredningsnævnet, forinden afgørelse træffes, indhente
menighedsrådets udtalelse~

II.
()Ver-f'1"~rl"'1;Y"I()'S-1"P'~ne+-af ....."'re'se:r.'-...,f'J4/') '049 og 7/'6 '1.l71_ v .. _ t= ....-:. ~.LJ.r-, 1 I;..!;JV ~ .. ",'J -b'O ..t..~ ... ;::1._. _.. c. ....l-~J ..J.....; __

og dd-claration af ]5./1 1968, .ophæves, stHedes at nærvæ··
rende kendelse alene skal være gælden.d.efor de"tte område

med :'ølgende tillægsbestemmelse:
På de på fredningskortet med særlig signatur (brun lodret
skravering) viste arealer omkring Kanhavekanalen ii.ar
off~ntligheden adgang til færdsel til fods og til ophold~
og disse arealer skal stedse henligge i græs og må ikke
hegnes.

III.
frednings:nævnets B.fgørelse af 10/5 1967, ophæves,

at nærværende l"\:endelsealene skal gælde for dette område.
IV. uedningen af Broi~oldstenen, fastlagt ved fredningsnævnets

afgørelse af 15/8 1934, skal fortsat være gældende.
Hvor der i nærværende l~endelse er meddelt tilladelse tJl

byggeri movo er det under forbehold af andre myndigheders eventuelle
nødvendige godkendelse.

Kendelsen vil være at tinglyse SOl:l servitutstiftende på
de fredede ejendomme med fortrin forud for pantegæld.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 være
. .

at forelægge Overfredningsnævnet. Dette fritager dog ikke den, der
selv ønsl<:ereventuel indsigelse behandlet, for selv at indanke ken-
delsen for Overfredningsnævnet, hvilket skal ske inden 4 uger fra
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den dag, da fredningsnævnets afgørelse er meddelt de pågældende, jfr.
naturfredningslovens § 24 og § 26ø

T h-i b e s t e-mm e s
I overensstemmelse med det foran anførte pålægges ovennævnte

fredningsbestemmeIse på følgende matr. nrQe., der som vist på fred~
ningskortet.helt eller delvis er omfattet af fredningen:

Matr. nr.e. Ib, Id, Ih, li, 3a, 3h, 3i, 3k, 31, 3m, 4a, 4g,
I

4m, 4v, 4y, 4z, 4æ, 5,6, 8, lla, 15, 18, 19b, 21, 24, ~~E-Qy,

Besser s9~~, 3ar 4b, 4c, 4d, 5b, 5d, 5e, 5n, 5r~ 5v, 6a, 6d, 6ev 7a,
7d, 7~ Bb, 9~, 9b, lea, lob, 11&, lIr, lIs, 12q, 13g, 14d, 14æ, 140,
l~ua, 15a~ I5e, 15f, 15h, 16a~ 16c, 17b~ l/c, l8c, 20a, 2oc, 22~• 26, 278., "'ro" 28, 29, 30, 31, ;12a, 52b, 33a, 3/..:·, 35, 31.: 37, ::;(3, '".2;()c_ (l), ,-j J .././ P

4oa, LlOb, 41. • r) 1+3, 46, 472., [-170, 48, 49, 50a, 50b, 50c~ 50d, 50 f'; ,LJ,-,_ ,

51a, ')lb, 52b, 53a, 53b, 56,. 91a, 111m, IlJn, 113a, 113b, 113c, 113d,

Id, le, lf, 19, Ih, l i ~lk, Ir, Is, lt,

lu, Iv, Ix, ly, 1z, læ, 1~, laa,lab, lae, laf, lag, lai, laJ, lan,
lao, lar, laæ, 2a, 2b, 2c, 2d, 22, 2f~ 2g, ?-h,

e
e

4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h~ 4i, 4k,
l?-e, 12d, 13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18b, 19. 20. 21, I'Jordby Hec1_G,~ -~_._ .._--

2h, ?i, 2k, 21,2Ll, 211, 22.1 2q, 2r1
") ri .L. 2v, 27-, 38 ~ jb, 3c5 3d, 3e Sc..S, c.. \" $
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Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskredse
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År 1980, den le ol>:tober,afsagde Fredningsnævnet for ÅrhuB

amts sydlige fredningskredf: i

F.S. Samsø 26/1977 angående fredning af 'arenler
ved Stenrns fjord, SD.msø kom·,·

lll\.:me,Århus amt,

følgende

E R S T A T N I N .G S K E .N D E L S E :
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Fredningsnæ\~et har sa~tidig hermed afsagt en ke~deJseJ hvor-
efter ca. 1525 ha i og o~~ring Stavnsfjord pålægges nærmere i kendel-
sen anførte fredningsbestemmelser.

Af de af kendelsen berørte lodsejere har nogle fremsat nærmere
specificerede erstatningskrav i anledning af fredningen.

Landskontoret for Landboret, der repræsenterer hovedparten af
landbrugsejendo~~9ne, har generelt påstået en erstatning på 6000 kr.
pr. ha, uanset om arealet er under naturfredningslovens byggeliniebe-
stell'lillelser.I forbindelse hermed er frernhævet betydningen af special-
afgrøder på de fredede arealer og de vanskeligheder, b18ndt 8ndet be-
stemmelserne om læplantning og hegn k&n betyde for disse afgrøder ...
For begrænsninger i dyrkning, gødskning og behffildlingmed pe~ticider
er påstået yde~ligere 6000 kr. pr. ha.

For ulemper ved almenhedens færdsel i det fredede område er på- I

I

stået lo kr. ~r. løbende meter ad eksisterande vej, 15 kr. fo~ sti overl

udyrkede area~er, strandenge og lignende, 25 kr. for stier over dyrkede I

arealer eller langs frugtplantager, i sidstnævnte tilfælde forudsat en
effektiv hegning.

For lodsejerne lb.nr. 162 og 168 påstås en særlig erstatning på I

10.000 kr. for færdsel tæt forbi ejendommens bygninger. For lodsejer Ibl

nr~ 76 påstås 4 kr. pr ...m2 for arealafståelsell en ulempeerstatning for
åbning af vejen for almenheden på 25 kr. pr. løbende meter samt mjndst
5 ..000 kr. for ulemper ved en parkeringsplads.

For så vidt angår lodsejer lb.nro l er der af denne 10dsejers
advokat påstået en generel fredningserstatning på 1200 kr. pro ha, en
særlig erstatning på 500.000 kr., såfremt der ikke gives tilladelse ti.l
en beboelse på ejendorumen Nordby Hede-r1årup Skov, for udlæg til stier
eller parkeringspladser en erstatnlng på lo kr ..pr ..m2, for arealer,
hvortil der gives offentligheden adgang udover den i naturfredningslo-
ven hjemlede, 1000 kr. pr. ha og for fredningen af Besser Rev og holme-
ne en særlig erstatning på ikke lilder 500.000 kr.



Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse.

• g.lvet strandbeskyttelsesliIlie. For de såkaldtø vådområder, hvorpå. der
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Ved fastsættelsen af erstatningerne til de af fredningen be-
rørte lodsejere har fredningsnævnet som udgangspunkt anvendt en takst

pr.haaf 800 kro/som generel arealerstatning, men således at der ikke ydes
erstatning for arealer, der er undergivet strandbeskyttelseslinie el-
ler fortidsmindebeskyttelseslinie • For den særlige pligt til at beva~·
re heden og skoven på matr. nr. l ~ Nordby er anvendt en takst af 500

kr. pr. ha, dog at der ikke ydes erstatning for arealer, der er under··

er lagt særlige begrænsninger med hensyn til pløj~1ing, afvanding m"iTl.9

er anvE;l1dten takst af 300 kr. pr. ha~ uanset om arealet er undergivet
beskyttelseslinier efter naturfredningsloven. For de arealer (Mad8n),
hvorpå er lagt begrænsninger med hensYn til afvanding, er anvendt en

takst'af 200 kr. pr. ha.
For de holme, hvorpå der er lagt en dyrkningsbegr~nsning, er

anvendt en takst af 300 kr. pr. ha. For fre~~ingen af Besser P.ev ydes I

{'

l',
l

!
ingen erstatning.

For fodstien 'angs fjorden er anvendt en takst af 5 kr. pr. 1ø-
bende meter, for anlæg &f nye stier lo kro pr. løbende meter~ og for
færdselsret ad eksisterende stier og veje 8 kr ..pr. løbende meter.

For parkerings- og opholdsarealer er anvendt en takst af 3 kr~
pr. m2• Samme takst er anvendt for arealer afstået til '\lej.For area-
ler pålagt oversi~tsservitut er anvendt en takst af l kr. pr. m2• Fer
den særlige færdsels- og opholdsret på matr. nr.e 2 h, 6 a og l a- - -
Stavns er anvendt en takst af lo~ooo kr. pr. ha.

Såfremt fredningse:rstatningerne nammenlagt. ville være und.er
300 kr. til den er...kelte lodsejer, tilkt:!Ltdesder ingen erstatn.:Lng.

Freclningser'statningerne tilkendea lwn i beløb på hundreder Clf
kroner. Beløb under 50 kr. rundes ned, og beløb på 50 kr. og derover
rlU1des op.



ter således:
8, 9, lo, 12 §r 12 E

12 2, 12 9-$ 20 og 21 Nordby Hede, 6 ~9 7 StavILS, 1 ~, l Q Brattingsborg

HO·'7'.:lQ.' 0'8 "rdv 'W t:.? C".... 9 l ~ Bisgaard og 113 § Besser.)

Areal omfattet e.f fr-ed:n.i.ngen ce.. 797 h3., hvoraf C86 304 ha er

Ul1(:ergj l.,(et stral1dbe5kyttelsf.;slir..ie~ Ca" 6, '72 ha. er tmdergivet tidlige-

re fredning, men dette areal er i det væsentlige tillige undergivet

strandbesl{yt tel.seslirlie" Cc.:... 123 h..J.er t~'1.c~.0rgivetsærlig dyrk.dngs-

afvandin[Gbegrætisning m~æ.. Ca. 3So ha skal forblive henliggende 30m

•
af ovennævnte matr. nr.e har iføJ.ge tingbogen v-æret t5.1skødp.tAnders

Aage Schau Danneski.old Lasscn9 men ifølge skr5_velse uf 2.7 .. fe:Jrunr 1980

hB.r la...Tld::;ret.::;saf;føreZ"E.. Boh!' på hans vegne rr;eddelt~ at de pågældende

n;'1"C:r.. :';:-:.1.1""'. e nu er tilba.geskrzdet Elisabe"';h LaS.:'39J1 som e.nee,ier) c

Der tilkendes ejeren:
a) en generel arealerstatning for 493 ha a 800 kr~ 394 ..LIOO l-crc

b) for forbud mod :pl~;;jning,afvanding m..ffio af cao

123 ha cl 300 l<r..

c) for pligt til at bevare heden og skoven på rnatr ..

nr" l ~ Nordby ca. 380 ha cl 500 kr"
d) for færdsel ad bestående vej eller stier

4250 m a 8 kr.
for nyanlæg og færdsel ad sti ca. 2150 m a lo kr.

ior fodsti langs fjorden 50 ro a 5 kr.

ti

• 190.000

3l]·.000

21.500
250

li

II

II

e) parkeringspladser m.m.
for parkeringsplads 500 2 ved Langørm

II " II 600 m2 ved Frederikshåb
II II II 1000 m2 ved Besser rev• for oversigtsservitut ved Frederikshåb 200 2ro-

1..500 II

1.800 II

3.000 II

200 1/

afrundet



•
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Lb.nr.e 2, 2 og 4 er udgået af fredningen.
~b.nro_2.(matr. nr. 19, l q og l y Nordby)

Areal omfattet af fremlingen 9p20 ha.
Ejerl Svend Gylling Nielsen, Fuglegårdsvænget 78, 2820 Gentofte?

for så vidt angår hele l q og l y og 1/5 af 19, og John A. Gylling for

så vidt angår 4/5 af matr. nr. 19.

Der tilkendes ejerne en generel areal erstatning på 1~lQg_~r~
for f~edn.ing af matr .. ,nr,•. 19 (8f88 ha). Der tilkendes ingen frednings-

erstatnin8 for fredning af matrQ nr. l q og l Ve>

0ste:;.'gaa:rdp 0rnslundp 8791 Tranebjergo

D2r 1;ilkendes ingen frcuDingserstatning.

Areal omfattet af f!'ed.."lingen 4,06 ha, hvoraf ef;" l ha E:X' uLc:er·-

givet strandbeskyttelseslinie og tidligere fred~ing.
I2.:Ler:. OJe L. Pedersen~ Søtofte 129 8791 Tranp.b.jerg.

Der tilkendes ejeren
a) er! generel areal erstatning for fredning af matr "

2216 kc.

b) for forbud mod pløjning? afvanding m.ID. ve&røren-

de matr. nr. 13 ~ og 14 ca. 3 ha' a 300 kr. 900 !l---"'_._- ..~.
afrundet

Vedr. l o og l t tilkc~des ingen erstatning.

(matr6 nr. 17 og 18 a Nordby)
Ar.eal omfattt::''C af fredning2n 21,;22 ha, hvor::! cae 2,30 }:1G. er

under'g5.vet ti.c11.i.ge:r.e fredning cg stre.ndbeskyttcls8s1.ini!2.



DeJ:' tiJ.keI:.d.es J.ng:::m arsta tning o

L1k...nr. J:.Q~ (natr .. :"1"r' .. 1 <:lb og 16 Nordby)

AI..:Ja1 cmfat i::et af fredningen 3:p 48 ha, hvoraf 2,80 ha er U!Jder'-

ghr;')t; :'Ti;r~nd1:Jyggclinie..
[;jer: P. L.. VaglJ.-Hal1sen~ Dre.gør'o

• b)for parkeringsplads pf! ~natro !lI'"
?16 j.nrj:til .1.000 m'-

3 &='00 j~.l"
_~ ::~.- •• ,n _~. ;:..~

Areal omfa i.,t.::d:;af frerln.i!"'.gcn 3~21 ha9 der er U(.ldergi 'let: st:i:'2~d~

byggelinie o

§.jer~ ?egner Jcns'Z.'lnog ,Jc::m.signeJf:l::n.8::m, Lane;ørevej 12~ 3791

T:t'o.nebjerg.

Ejendorrunen overtages GO[ii et led i frednint;Gn af Den 1);:;1.11.8J'::8St2t

e• Areal cmfattet af fredningen 0,21 ha.
!tjeK: Anette Gudmu.ndsEn-Holmgren og Pelle Gu.d..-rnun.ds~n-IIolmgre{tJ

Eggersvej 29, 2900 Hellerup.
Der tilkendes ingen freQningserstatning.

Lb.nr. 13..(matr. nr. 1~Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,1"1. ha.

Ejer: Viggo Pedersen, Langør8 39 8791 Tr~~ebjerg~

Der tilkendes ingen fred·:li.ngserstz..tning.

1E.nr~ 14. (matr4 nr. l ~ Nordby)
~ Areal omfattet af fredningen 0,08 ha.

Ejer: Meridin Pedersen, Langøre 15, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserptatningq



Lb.nr. 15_". (matr. nr. l ~ Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,09 ha ..
Ejer: Henning Stjerne9 Langøre 17p 8791 Tranebjerg.
Der tilkend0s ingen fredningserstatning ..

Lb.nr. lq~ (matr. nr. l y Nordby)
Areal omfattet af' fredningen 0,09 ha"

Der tilkendes jngcn fre~~~ngserstatniDg•

•
l :''' oa 1 (;' N·CI·a""h~"\-::.. t.> - =... .1 ....) )

1.." 4C'tT.' ær_·,! "- . o-~--
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ti
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T b ry' 2'" (m"t.c' ·-lI" .L~ _-p. j\Jr'=,'.·c.'l:\!)=-.!....:..:_ ..__ 'J..~ ,,1u GI.r o ~ .• ..I_-J

r ",-..~rc,;.,.J.
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(mCl.tr~nr. l !2- Nordby)
Ar2::?1 o:mfo.t t::?t af f:'('ed.nir~gen o J 08 ha ..

E~er' rfl~~~~' ~~k'pol~o~ Lan"ø~O lb cQ~0~L Tr..~._nebJ·ø_r,.E.Jd • l..l. .....u~J ...... .1.. l'\..- t-J_J.I.~ c ....bk:..t..1.;: .... "Ir! .,,/]. .. - '" '\"...,*

IJb_dlG._'5~ (matr3 nr" 1. aT' i\Torc:.by)

Areal omfattet af fredningen o I o!.~ ha"

EjeL: Hardy Rasmussen, Toften 3, Esb~nde~up, 3230 G~æstedQ
D::::T ti.lkendes ingen frednil1!3sersta:tning ..



9.
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Lb.nr. 31. (matr. nr. l ~!Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,15 ha.
Ejer: Jørgen E. Christensen, Skolevangsalle 8, 8240 Risskov.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nro 32. (matr. nr. l ai og l l Nordby) .
Areal omfattet af fredningen 0,05 ha.
Ejer: Ellen Margrethe og Jens Mikkelsen, Langøre 26, 8791 Trane-

bjerg.

·e
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nr. 33. (matr. nro l h og l ! Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,13 ha.
~er~ Henry Nielsen og Ole Pors~! Søtofte 11, 8791 Tranebjerg.• Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nr. 34. (matr. nr. l g Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,09 ha.
~jer: Talke og Hans Vilstrup, Søllerød Park/Blok l5,nr.lo, 2840

Holte ..

960 "

Der ti.lkendes ingen fredningserstatning.
Lb.nr. 350 (matr. nr. 11 Nordby)

e
e

Areal omfattet af fredningen 12p80 ha, hvoraf 11,70 ha er om~
fattet af strandbyggelinien.

Ejer: Hanne Dybkjær og Lo Brauer, Lyngbyvej 237, I., 2900 Helle-
rup.

Der tilkendes ejerne
a) en arealerstatning på
b) for pligt til at undlade genplantning af fyrre-

træsbev6ksning
c) for pålæg af tilbudspligt
d) for forbud mod pløjning, afvanding m.m. af

3,2 ha et 300 kr"

880 kr.

1.000 "
2.000 II

afrundet 4,,800 kr.-- ....... _----- .... _-
Lb.nr.-,6~ (matr. nr. 5 og 6 Nordby)

Areal omfattet af fredningen 11,66 ha, hvoraf 4,80 ha, er under-
givet strandbeskyttelseslinieo

Ej~ 23/6 1947 eksekutorbevilling lyst som legitimation for
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e
e
e

lo.
landsretssagfører E..Friis Hansen, Frederiksberggade 19~ 1459 Kbh~ Ko

Der tilkendes ejeren
a) en generel arealerstatning på
b) for forbud mod pløjning, a.fvanding m"m. af

ca. 2 ha cl 300 kr ..

5"L~88 kr ..

6 II" 00
c) fodsti langs fjorden 350 m a 5 kr. 1.750 II

Lb.nr~~ (matr: nr. 4 b Nordby)
Areal omfnttet af fredningen 1,95 ha, hvoraf 1~13 ha er under-

givet strandbyggelinie.
~~ Ole Stoclanår.,Skovgårdsvej 16, 3460 Birkerød •
Der tilkendes ejeren

a) en generel area1erstatning på
b) for sti langs ljorden 100 m a 5 kr.

656 kr.
500 II

c) for forbud mod pløjning,'afvanding m.m. vedr.
0,3 ha a 300 kr. _ .....9-.q kr •

1..200 kro
.- ....... ---------. afrundet·

Lbonr. 38. (matr. nr. 4 S og L~ Q Nordby)
Areal omfattet af fredningen'o,ll ha, der er undergivet strand-

beskyttelseslinie.
Ejere: For så vidt angår matr. nr. 4 c Grethe Hallund, Hjemme-

vej 22, 2860 Søborg, og for så vidt angår matr. nr. 4 h Inge Jensen,
Lene Hallund og Jens Hallund v/Jens Hallund,Bakkevænget 7, 2820 Gentof

Der tilkendes ingen fredningserstatning.
Lb.nr. 39. (matr. nI'..4 ~ Nordby)

Areal omfattet af fredningen 0,11 ha, hvoraf 0,03 ha er under-
givet strandbeskyttelseslinie.

~ier:. Bent Nielsen, Hessensgade 21, 2300.København S.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nr. 40. (matr. nr. 4 ! Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,06 ha.
Ejer: Ejvind Jørgensen, Kanhave 38, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.



ll.

Lb.nr. 41. (matr. nr. 3 og 4 ~ Nordby)
Areal omfattet af fredningen 6,42 ha, hvoraf 3,80 ha er under-

givet strandbeskyttelseslinie.
Ejer: Hermann E. Jørgensen, Kanhave 28, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 320 m a 5 kr.
c) forbud mod pløjning, afvanding m.m. vedrørende

1,3 ha a 300 kr.

2.096 kr-.;
l 6 li.• 00

,
~
!

l
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~
!
[

afrundet
_ ....3~ __

_~:·.1~2Jg::.:.,.

• Lb. ur ..L~2•. (matr ..nr. ~ f Nordby)
Areal omfa.ttet af fredningen 0,06 ha.
Ejer: ifølge tingbogen Ellen Sundstrøm~ men af ejendomskontoret

angivet Kaj B. Andersen, PandMrupvej 21, st. th., 2610 Rødovre.
Der tilkendes ingen fredningserstatning"

~b.nr. 43. (matr. nr. 4 d og 4 g Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,19 ha, hvoraf 0,02 ha er under=

givet stra.n.dbeskyttelseslinie.
1t1.f'::l'.l Understøttelsesfonden for funkti:-næret' i Aarhus P1"'j.vat-

bank, Kal~ikegade 4-6. 8000 i\rhus Coe-. Der tilkendes ingc-m fred:ningserstat;ning"
Lb.nr. 44..(matr~ nr. 1+ e Nordby)~..;.;;;.;~--'...;.--- -

Areal omfattøt af fredn.ingen 0,07 ha, hvoraf o,ol~ ha er Q~d2r-

givet strandbeskyttelseslinie~
Eje.r.:Hans Larsen, Kielgastvej 15\1 7800 Skive ..
Der tilkendes ingen frednin.gserstatning"

Lb.nr. 42~ (matr.nr. 2 E og 2 h Nordby)
Areal 2,36 ha, hvoraf l p 56 ha er 'Undergivet strandbeskytteJ.iJes-

linie.
Ejer~ Kay Alexandersen~ KanhaVf~ 8'791 '.rr.anebjerg"
De:r.~ tilkend8s ejeren

a) en generel arealersta.tning på 640 kr"

b) for sti langs fjorden 100 m ~ 5 kro 500 II



•

e
ti

c) for forb1..<.dmod pl~:.ljning, a.fvB.nding m.m~ vedr!7,rende

0.7 ha a 300 kr.
afrundE::t l "'-+00 kr....._._c: . __ ... _

l"dJ.nr~4.?"!.. (matr. n!'" 2 a Nordby)
Areal omfattet. af fredni.ngen 1,19 ha, hvoraf ljl~.lj ha er under-

givet stran~beskyttelseslinie og tidligere frem1ing.
Ej§r: lVlargitBech Peders.?n7 Freder.ik d. Penltes Vej 17, 4.,

lejl. L~7, 2100 Københavtl 0.

Der tilkendes ejeren
Et) for sti langs fjorden 50 ID ii 5 ler. 250 kr ..
b) J'or forbud mod plø.jni.ng, afvand:i.ngmoro!... vedrørende

°11 ~a ~ joo kro ".2;0 lI.:r ..~------
afrrmdet.

Lb.nr. q'7" (matr,nr. 2 c Nordby) .-"---'-- -
Areal omfattGt af fredningen 0.28 ha.
E..jey'e: Lone Uggerby og Ole Høi'l:::erg Ni(.;lf;en, "Svaldsba}(:ken35,

2900 Hellerup.
Der tilkend.es ingen fredningse:cstatn:~ng .•

~~~nr.~8~ (matr. nr .. 2 g og 2 ~ Nordby)

Areal omfattet af fredningen 0,29 ha ..
~j§r: Hans Christian Mikkelsen, Kanhave 18J 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nrc 49. (matr. nr. 2 ! og 2 g Nordby)
Areal omfattet af fredni.ngen 0,14 ha.
~jer: Ester Kobbernage19 Kanhave 14, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningser~tatning.

L9~nF.50. (matr. nro 2 ~ Nordby)
Arenlomfattet a.f fredningen 0,28 ha,.
~..Jer: Ejler Andersen" Kanhave 12, 8791 'I'ran8bjerg.

Der tilkendes ingen fre~~ingserstatningo

1E.o.~~ (matr. nr. 2 ~ Nordby)
Areal omfattet af fredningen 0,28 ha.



Ejer: Hans M~ Nielsen, Kanhave lo, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nr. 52" (matr. nr. 2 J: Nordby og 6 QC}; Stavns)
Areal omfattet af fredningen 1,69 ha~ der er undergivet tidli-

gere frednj.ng~
~i?r:. r.1iljøministeriet, 4. kt., Nybrogade 2, 1203 København K.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Areal omfattet af fredningen 0,25 ha, hvoraf 0,05 ha er tmder-

r
r.

f
[

I
l
i

~b'B~_22~(matr. nr. 6 aq Stavns)

givet tidligere fredning •

• .fjer:. r'IargitHaa, Gru:ncltvigsvej 2~ 186/·+K0oer..ha-vn V •
Der t:illcendes ingen frec-;.J1ingserstat"(Jing.

J.b_o_nr. ~~. (matr. nr. 6 ~2 Stavns)

Areal. omfattet af fredningen 0,54 ha.
~~ Beate M. Olsen, Dre T-værgade. 40, 1302 K2benhavn K.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb.nr. 25.• · (matr~ i.U'" 6 §~l' 6 ~r og 6 §J:~ Stai.rn:::)
Areal omfattet af fredningen 0,69 ha~ hvoraf' 0~o5 ha er unc1e:;"-

givet tidligere frednin~.

e
ti

~er~ Knud Therkildsen, A~brirJ{en 205, .2830 Viru~.

Der tilkendes ingen frec;.l'lingserstatrdng.

!:sE 6 n."G.-2b_ (r.:atr 6 nr.. 6 29: Stavns )

Areal omfattet af fredningen o1l39 he....
~~r.t Ella GylliL1g, Høje Sl~odsborgvej lo~ 2942 Skodsborg ..
Del- tilkendes i.ugen. fJ:'eclningsersi2:.tning.

Are81 cm:i:at-tet af frerlnir1ger. 0, 38 ha~

"-'J,,""')'l, ,. l.""ldh(j","",J. C' l·":l·~"\ra·c.·l7a'·'l~l-l<";,\t.~-', /...A.... . - ..t.....' ... .. i......... t..l $l .J -.J -'- Ej '" V "-. V . 11 2760 r·lciløv,.

?: ;,,)e' "f 1. o 6 ".,.) > /"..u .G:9:1 .o.vora:i. o ~ o J. i.e er
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De1 tilkendes ejeren
a) en generel arealeJ.'sta tning på

b) for færdsel og ophold på 0?9 ha af matrQnr~6 a q.ooa II-...:.--~._--
afrundet

:kb.nr.5k (matr. nr. 6 ~2, 6 ~~ og 6 ~!? StaVDG)

givet strandbeskyttelseslinie.

Del'" t ilkcndes i~ge21 fredn5.ngserst8.tni!Lg,

Ax"'ea:l oInfa-ttet af frednj~ngell 0,18 hae

~-1. Laurids Pedersen, Set .. Ibs Alle 79, 2630 'llåstr'-lp.

Der tilkendes ingen fredningserstatning.

1~2.1ro 61...2.. (matr. nr. 6 bg Stavns)

Area1 omfa ttet af frGdn ingen o,~.8 ha>

E;jereJ .. SVt:nd Rasmussen og Erik Nielsen, "Sneki;:evej 99 .Jylli.nge5'

4000 R0s1::ilde.

Der tilkendes ingen fr(~dningserstatni.ng~

Lb "" t.." 2__ o ...J. _~~ (matr, nr. 6 ay o~ 6 ~~ stavns)

Areal omfattet af fred11:LClge!1.o~2L~ ha"

E,jer..l. Hcmne J·acobsen, Jf;3gersbsrgvej 568, 2800 Kgs. Lyngby ..

Der till(endes .ingem fr€:dningserstatning.

Lb. nr. 6~. (matr. nr. 6 §~ Stavtls)

.Area1 omfattet af fredningen 0,12 ha"
~e~~ Poul Hansen, O. B. Muus Vej 20, 3520 Farum~
Der tilkendes ingen fredningscrstatning.

Lb.n~.6!L~(matr. nr. 6 §~ Stavns)

Areal omfattet af fredningen oslo ha.

§.jQ!'.l. J. H. Laursen, Marsk Stig:3vej 49 ·8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.



Lb.. nr.. 65.. (matr.. nr. 6 e!} S'ta.W1S)

Areal
Ejer~ Erik Glambæk, Sælvigsvejen 168, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning ..

bRo nr~ 66..(matr.. nr. 6 §~ Stavns)
Areal omfattet af fredningen 0,07 ha ..
E,jer: Finn Kragh Lekbo, Silkeborgvej 205, 8230 Åbyhøj.

Der tilkendes .lagen i'red.l1ingse:rstatEing<

Der tilk8~d2~ i~gen fre~~ingGCr8tatning.
(M·"t- ,'" j'''''(' 6, ~J.-t '"' I:" 6 ;'::l 'l' (;+a"'· ....l<·)" ... .Lt<:,.i .... lo> ~ '2l ::. _ t.) o ~-:"'...:- i. L.I' V.l.. t-'

.Areal omfattet af fredni.ngen 0,37 ha ..
Ejer: Sørc:llHansenf Nørregade .~1t 'l'unell Lwoo Hoskildee

Der tilkendes ingen fredJ:li:.agsey"statning ..

(matr~ nr. 6 §y Stavns)
Areal omfa~ttet af fl~edningen OSi20 llf1.ø

~jer: Gunvor GOdrim, '}" Fasanvej 2~ 8L~10 Røndec

Der tilkendes ingen fredningserstatning.
e• Areal omfGttet af fredningen 0,35 ha"

:§.j8r: Bend.t Sørennen ~ Lundtoft~vej 264 A ~ 2800 LJ'ngbYe

Der tilke::ldes ingen fr2dnlngserstat:::1ing&
(matra nr& 3 f Stavns)

Areal omfattet af fredningen ()~o7ha.

Ver tilkendcs ingen frcdDing~erstat~jng.

_ vet stranr.'..'bYf';j=Sclii1i2og o~80 hf!. for~,;,Ldsn;i.nc1eb:~ggE.'}i.n5_cv•
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215 ha a 300 kr~ 71::0 li_,_, __ !..2 _

(matX'~ nr, 6 :2 3taims)

Arect1 omf<:1ttet af fred.rl~ngs:n 0,05 :la.

~..I::i.?Y~Ellen Ao r-leyer, O.stergade 8~ Pillemark, 8791 Tl'axlebjcrg~

Der tilkendes ingen fredningserstatningo

Areal omfattet af fr2cl.ningen 16,81 ha, hvoraf l;/42 h'J. er l!..,("1'5,er'~·

€o;'::' vet strandbesl~yttfJJ~JE:sl 'Ln:Le..

Ejere ~ Nikolaj flIadsen, Peter r18,dsen, Elise Fetersen1 Børge rl{,;').(.I-

;:'811, Greth2 Krist(.?7lsen, Barbara J0rgensen~ T~argit Bech Pedel"sen, Aase

Hnrrild Nielsen, Ruth Dlume Jensen og Ellen Hansen) alle ved Ppter

DeT' tilkendes ejerne
a) en generel crealerstatning på 12.312 kr"
b) ;or færdsel og ophold på 1,5 ha af matr~nr~ 2 h

afrundet

Areal cmfat-L.et af f:cGu:.:...lngcn 0,06 ha.

Ej~~_ Jøri5eY) Klejs, Besser Hovedgade 23, 8791 T.r'anebje:;:·g" ifølge I
tingbogen l'!i8.::'y Else Kleis.

Der tilkendes .ingen fredningserst3tujng.

I,b.E..._~ 76 •. (matr. nr. 1 f, 2 !E, 2 2, 3 §, 3 !?? 6 §3- og 6 ah Stavns)

Areal om.fattf?t af fred:rlingen 30,16 ha, hvoraf 17}7L} ha ~~r tmd0r-

givet st:candbyggelinie og l? 25 ha fort.icls:nind.ebyggeli:l::.ie.

E.:æ.t.E?:, Hary og Svend \[E'!stergaard Ni.fJlsen, S-CaV1:1B 13, 8791 Tra.~

nebjerg (ifølge tingboge:n ejes matr. nr~e l f? 2 !ri, 2 2, 3 § og 3 2
af Mary Vestergaard Nielsen og Qatr. nr.e 6 ad og 6 ah af Svend Ve-
stergaard Nielsen)~

Der tilkend.~~s ingen fredl1.ingserstatning faX' Il)atr.nr. e 6 ad og
;'" ---
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Der tilkendes vedr. de øvrige matr.nr.e
a) en generel arealerstatning for ,11,17 ha
b)for sti l.angs fjorden 2050 m a 5 kr~

8.936 kr.

10.250

c) for forbur) li'..od pløjning, af-randing m.m. ?, 3 lla

a 300 kr"

d) for parkeringsplads 600 m2 a 3 kr.

e) for færdselsret ad 170 ID vej a 8 kr.
.L/.» <> f +".. f 38 2 t· 1 ., 3 l~or a s~aelse a. o ID l~ veJ a {r.

2~19c II

1.800 II

1.360 ti

1~140 II

i alt afrund€~t

Lb. u';. 77"----., ~ --....'-
(..."n-r n..... 2r1oCY'h<O\/-{\ !HCl L· If" J. • ..: Co:):::: c ..-

Der ·tilkendes ejeren en gen2Pcl areo.ler3tatning på 1!.S2?)5:.::.

Lb. nI:~ 7E.h. (matr. nr. 4 ! og 4 ~ Stavns)
Areal omfattet af freæ1ingen 1,25 ha, hvoraf 0.81 ha er unde~-

givet strandbyggelinie (,g 0,44 ha fort idsmllldebyggelinie .'
;§jerL Pernille Bronee. Nunkskellet 2, 2. th., 2720 Vm'11øse.

Der tilkendes for 80 !!l sti langs fjorden Bn erstatni.nr; på ~29,_~~T'::.

Areal o:nfattet af fredningen 57,94 hay hvoraf 7 f> 15 ha er' 'undr2J::'~'

givet strandbyggelinie og 2j50 ha fortidsmindebygge.linie"
~,i§l:;' Vagn Holm, Stavns 3~ 8791 Traneb.jel"'g.

Der tiJkendes ejeren
a) 2n gen8rel areaJ.erstatning y>å
b) for :f.t'erd.sel 801 eksistere~de vej eller. sti

620 m a 8 i..cr,

c) for forbud mod pløjning, afv3~ding m~m. veerørend~
2~o II

]. 2.

Cl :fI"_1J"\r~. ,:?t
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Lb, ;,-("_ 7CJ (j _ (1'1"-:-1""'. 1"l"r. l Cl (\P' l, h ~-:-:;1'''Tf'l'~)
-_' ~_':"""Ut_'"'_ ... I:::.:JO 1,-, '"

Areal o:nfa1:tet af i'l·edo.inge~l o~91 ha~ }:':"loraf oq55 h<1 e1:' U!lder-·

givet s tranc1.besky ttelseslin:i.G of 0:.1jo .ha fl)rt:i.c_8miDc1ebyggel~.1lir::.,

J2j~erel Jens Snedker Holm" Søren Holm og Vagn Eolm, S-tav:'ts 3."

8791 Tra~ebjerg$

Der tilkendes ejerne

b) foT. færJ.sel ad eksisterende vej eller .sti

150 ID a 8 kr. 1.200 11

c) :for nti h'L,:'lgsfjorden Go ru a :3 kr •

sar.lt 7 l: '1'0f te-~ bjerg)
A:::'eal omfatt2t af :t'redningen l~,50 ha.

Esier~ Jensi.gX'.e Nielsen, stavn.s 5~ 87S'1 '.rr8.DGbj2rg,

Der tilkendes ejeren

a) en ge.o.erel arealerstatning på 30600 K.r ..

b) for fr:erd~1elad eksi.s-ce:,:"ende vej eller sti

20 ID a 8 kr. lho 11........... _ ..._.,.; ....._-
afrundet

A:ceal omfattet af fredr.ti:;:1ge:t'10, c5 ha.

~,jeJ::l Kc:d ,Jensen, Sxovmose Alle 71, 2890 Haresl-{ov •

Der tilkendes ingen frec1."'lingserstatning.

L~ n!:__8?~ (rn~tr~nr. 2 Q stavns)
Areal omf3ttet af fredningen 0,03 ba..

Ejer: Karl Kro Christensen, Stavns 13) 3791 ~:ran8bjerg.

Der tilkendes ingen fn~dnings2rsi;atnir)g ..

Lb. nrØ 83."_ (matr. nr" 8 og 6 ~ Sta:vns)

A.real omfattet af f:cedningen o 1oL~ ha.

Ejp.~ Ingelise WelJ.o rJIadsen9 Svendborgvej 5 J Him11lelev, Lf.OOO

Roslcilde ..

Der tilkendes ingen fred.:ningserstatn1ng.



Lb. nr. _8~~. (matr. nr. 6 y og 9 Stavns)
Areal oI:'lfattetaf fredlLingen o, 05 ha.
~~.§E.l. Aksel Frederik Andersen, Stavns 8~ 8791 'rraneb,jerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

~b. nr. ili (n8.tr. nr. 2 ?S, 3 §~ 5, 6 !S, 13, 14 § og 14 l:? StaVTIB)
Areal omfattet af fredningen 9,81 ha, hvoraf 0,60 ha er under

fortidsmindebyggelinie.
~j~J:L Anders P. Andre~sen, stam!s lo, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes en generel ares.lerR·t:atning på 7.1.loo kr •

.!lreal ornfat·[~p.t af f:r-ed.n5ng(:m 15 Co h9.~ cier 2):' l.mdergi:vet :.:;tr·::l.11::l~'

• bes}{yt-cl~J..:.:;~~r:-)lirdI2~

g1~l. Villum .Jensen? øster Søgade 4L~!I 2100 K0benh3.'!l1 0.

Ejendommen o\,rertag~s som et led. i fr(~dlli1J.gen af Den Csnske S i.,at

ved ~il~øministeriet for en fredning·serståtning PB ?r,o ~~o k~
d :::~ _ ~:.:~;: :.:=.':'

Lb. nr. 8'7. (metra nr. 6 PSStavns)

Areal omfattet af fredning2n 0,14 ha.
Ejr:=r: Gårdmændene, StallJ:1S 8 a, 8791 Tre.nGbj21'g.

Der tilkendes ingen fl"E'dningsE::rst8.tntng~

e Lb. n~88_;.. (watr. nr. l g, 2 ~, 2 ~I 4 ±~ 6 E, 6 t og 12 Stavns)

tit A.:t'eal omfattet at' fredninGen lo~ 74· ha.

Ej.~~l'-;"Jens ,sn2dkerr Stavns 2~ 8791 Traneb~jo::,g.

Der tilkendes en generel arealerstatning på 8.600 kr.~ .... --..._-~ ..... _-
Lb:....;~_891. (matr. nr. 6 9.:2 Stavns)

Areal omfattet af fredningen o ~9c h8. ~ hvoraf o ~50 ha 9f.' :.mder-

givet strandbeskyttelsC:!sJ.inie og 0, 3~ ha t.idligere frednjng.

§.ji?l-'"' ~ Inge Locht Mi.chelstH)·1 Jæge:csboY'!?;'lej568~ 2800 Kg:;;.Lyngby,

D~~ tilkendes sjeren
a) for sti langs fjord0~ 60 m ~ 5 kr.

_ c:: -.......,... ,t. 7, ;,--.-
V ,..J .U.Cl. et ..J V 1"1..L • ISo H~-_.--..-~--
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Lodse,ler j'].r'" 90. (matr. ni.". 3 d og 6 ag Stavn s)---...... _~_.._--_ ..... _- ........-.

Areal oi"11:.:attetaf fredningen l2? 79 ha? h"loraf L~120 ha er undcr~'
givet stra11dbesl{yttelsesllnie og 1,63 ha f.)rt5.dsmj.uciebyg;se:~inie.

~EI Rigmor og Børge ]\L IvIadsenj Fjordvejen 1~27 StaV/iS} 8791 'TrD.ne
bj2r~,S

Der til1l;:endesejerne
a) en generel erealerstatning c:: 51'"8 krJ., o .••

b) for forbud mod pløjning, afvanding Ii:l.m ...

vedrørende 1,7 ha a 300 kr. 510 n

c) for 8~i lnugs fjorden 320 m a 5 Il

afr-:"U:ldet

Areal omfattet af fredningen 15,80 ha? hvoraf o,lh ha er under-
givet strandbeskyttelseslinie og 0,10 ha fcrtidsmindebyegelinic.

Ejg.r.LS-"lendHolm Knudsen, S-cavTIsvej5, 8791 'I'ra:r"lebjerg.

Der till{endes ejeren
a) en generel arealerstatning på
b) for afståelse af 4oL~ m2 til vej ,

3 kr ..a

cl tor færdselsret ad L~5 vej ,
8 kr.., m a

d) fer færdselsret ad 260 ve.j .- 8 kr.m a

:1..,,212 11

360

(metr. nr. 6 ~ Sta\T1~s)

Areal omfattet af fredningen 9,39 ha.
!i~-L Søren Nielsen, StaVJ.'1svejL:_, 8791 TranebJerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 7.512 kr.
b) for færdsel ad eksisterende vej eller sti

l'" , ? (") li200 m a 8 kr. _.~~~:2-_

~IØru~c~.·,_~-t 9 6Q() ~~
'- ... - -_._--~ _:::' __ .:':':::'':'

J-,b~r. 93~ (matr. nr. I) 91:, 6 f~ 6 ]. St8.vns, 34 1?~ 3L~ 9 og 3'+ ~!s
Toftebjerg.

Areal oinfaI:;tetaf fredningen 5~09 ha, hvoraf o ~18 ha er under-
giilet strandbeskyttels(~81inie 6
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J;:,ler.l Ernst Strølnkjær, StaV1"lSvcj2, 8791 Traneb,ierg<

Der tilkendes en generel areal erstatning på 3.900 Kr.
~..r11". 94.~ (matr. nr. 6 §f Stavns)

Areal omfattet af fredningen 0,1:+ ha.
J2.~::'L Søren Nielsen, StavnsvGj 8, 8791 T:r'anebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb. nr. 2.?~. (ætr. nr. 2 !~3 ~' 4 ~ og 15 Stavns)
Are""'l omf'att~+ "'f' f.,....,... 0"'1 ingen 7,1, OH ha h<,ror,;::_'Pl~. 6)0 l'l<r~ el" 11'!":r"lwr·~c. ._. Cl. Cl .L':; Jo,_. ./'-t~' U ~ ~.-', ~ _ ~--~'"

givet strandbeskyttelseslinie •

Der tilken6es ejereD
f1) en generel 8.reaJ.ersto.tning -(" ""°4 k- ...._~olC· L.,.

\bI for forbud mod pl~jniJlg? afv2.:-1ding ITl.;ll...

vedrørende 7, 2L+ ha a 300 };:r. II

c) for sti langs fjorden 930 m Q 5 kr.
afrundet 21.600 kr........_-- ... ,...~-_.. ...--_-..

Areal omfattet af f!"'edningenlh,61 ha, 11\10;'81' .5,55 ha Er undcn'"

givet strandbeskyttelseslinie.
~jer: Kristian Ladefog8d~ Alstrup 4p 8791 Trancbj2rg~ .
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 702lt8 kr.
b) for forbud mod pløjningp afvandinc: m~m ..

vedrørende 2 ~a ~ 300 kr. 600 II

c) for sti langs f j arder..265
,

5 kr.m a

d) for færdsel ad eksistG:cende \Tej e1]er sti
245 ID a (J 1:::1'.

1,.325 II

afrundet

T '- "'.,' 9''1 ( r[]·.,tr.LIU .. J.J...!. ... 1.\J'.~u.. ft-~------ n:c. 17 Sto.\T.Cl.s)
t'r"" ,,-, r.r-fat-" ~... ,> f' f'r' - -'J • ., -: 11o ~1" 'J.' "o "l-"" 't"\/('-:>:::' f n /';J ho ('Y' , ',',' ')"-::·t".11· ~-E~+">. '~u. .._ v 'j. !",cL. (.;>. I::;\"U.'_ bc:'~... 9 c:.. Jn~ • _J. ,-", -r ..... c" 4 \,oUt\. ~_ o'V '"

e s trandbesky·-cteJ.sesl5.nier.
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b) for [;ti langs f jorden 220 m ~55 :.u'. 'l ~ li
...l.... lOG

c) for f,x;rdsel ad eksist(.Jl'ende sti. eller vej
975 ID 6. 8 ler. .._}.82.2_~_.

ArE'2.1 omfattet at' ::'rednilJ.gen O,25 ha, h'\ior8f 0,18 b<: 2:::' ililder-

gi.ve t str3.ndbeskyttelse~'31inie •
"1 I.:..Lr, 2-791

b) for færJsel ad eksisterende sti eller vej
250 !TI ,;t 8 ~{r.

8frllniet E .100 kr ..

(matr. nr.l e 5'j -:;;4 e '::<)/, -," nO' !J.7., To-Pte-l'J·o .....g)_, ;;;;9./ _, _ -r ;..;::::- "'b ,_ .....,0;0. J ~~

i\.rcal omfattet af fredningen 15,50 'ha, (lVOY':',i' sto. tel1 eft.er

.:freclnil1gssagsns r>'?jsning har erhvervet 2,95 (la af matr. ~r. 3~~~: ~"l()f·_

tebjergry i'or hv:: ll<.:et areE"l der il\:lw ydes enitatning i r:m.led:ni.:Clgaf

fY'edning en, jfI' o nedenfo:c <

DEt resterende areal 12,55 :ha §.j.§!s 8i' ~I8ns CnristJ.al1 .]enS2rL~

Sælv.Lgsv2jen lLr2, 8791 'r:t'2..:nebjerg.

Der tilkendes ejer9n
a) en generel arealerstatning på lo.o~o kr.
b) for færdsel ,qd eksisterende stj. eller -'lej

lY-j TIl cl 8 k:r. __ 1_'!.08.2-._'1 _

afru.."1det 11.100 kr.

Der tilkendes ingEn fredningserstatning.

34 aq og 34 as Toit2bjnrg)
Areal omfattet af fredningen 1,03 ha.



23.
E;jer: Ebbe Ste8Yl Hc:msen, Eke:n~::svej11, 2850 Nærum.

Der tilkendes ejeren
a) en generel areal erstatning på
b) for udlagt vejareal 455 m2 ~ 3 kr.
c) oversigtsservitut 320 m2 ~ l kr.

824 jr' ..~\'.J. •

1.365 11

afrundet

Lb. nr. 101 •. (ma'tr. nr. 34 ~ og 34 aa Toftebjerg)
Are21 omfattet af fredningen 0;22 ha.

• g~,k~.l..Svend I~jeru1f, H7?l Tranebjerg.
Der tilkende3 ejeren

• a) en

1J)

.i'76 l;:Y' a

kr" 80 I'___ "_,,, ~.........,.·.T ........<"

8.frundet '300 .I-::.:r.-_ .... ..,.;: ..__ ...... ~~.._ ..,....~

L~_nr. 102. (matr. nr. 34 ~ Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen o~04 ha f der er Ul1dF::;:'la.gtst ..'and-

beskytL.elseslinie.
;§,ler: Arne Hansen, Agerup lI" 8791 Tranebjerg.

Der tilkendes ingen fredningserstatning.
nr. r::: f 6 g ," 9 " o:J _' g: - ±, 29 ~ :;) .L-,og,_

e Areal omfattet af fredningen 9 ~27 ha" }:1vori3.fo ~J_o ha er Lmder'gi.-e vet strandbeskytteJ.seslinie.

E;je.r: (John Sander Pedersen, To:ftebjerg Hovedgaci'2 5, 8791 'I'X'a:ne'b~je:;.

Der tilkend~s ejeren

a) en generel areal erstatning på
b) for færdsel ad eksisterende vej eller sti

285 Dl cl 8 kr.

7 7)7,6 kr
Cl; .... ~ • O'

afrundet

3~ § og 34 t Toitebjerg)

beskyttelseslinie.
E_,'i.,§,X.l.Eva Klcis, Bf.sscrve,j 18, 8791 'Y'·c;:'DsbjE.:':'[;o



Lb. nr. lo~. (matr. nr. 34 q Toftebjerg)
Areal omfattet af fred...'1ingen0,11 ha, der er u..11.dergivetstrand-

••

beskyttelseslinie.
~jer: Gudrun Andersen, Onsbjergal1e 18, 2730 Herlev~
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb. nr. 106. (matr. nr. 34 ~~ Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 0,12 ha.
;§j~ Erik Holm Jacobsen, Sælvigsvejen 146, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb. nr.•J.ol~ (matr. nr. 1 ~, 6 !?, 8 g, 34 §g og 36 Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 2,32 ha •
Ejer: Jens Johan Nielsen, Sønderstræde 18, Toftebjerg, 8791 Tra-

nebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdsel ad eksisterende vej eller sti

55 m a 8 kr.

1.856 kr."

440 kr.

Lb. nr. 108. (matr. nr. 34 ai Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 0,10' ha •
Ejer: Karl Nielsen, Sælvigsvejen 14L~, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

tt Lb. nr. 109. (matr. nr. 34 ~~ Toftebjerg)

•tt
Areal omfattet af fredningen 0,15 ha.
Ejer: Jes Peter Asmussen, Bredgade 77, 1260 København K.

/Der tilkendes ingen fredningserstatning. I
Lb. nr. 110. (matr. nr. 34 y Toftebjerg)

Areal omfattet af fredningen 0,36 ha.
Ejer: Lindhardt Nielsen, Toftebjerg Hovedgade 8, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatni~g på
b) for 1200 m2 opholdsareal a 3 kr.
c) for nyanlæg af sti 40 m a lo kr.

288 kr.
3.600 ti

400 "
afrundet



25.

Lb. nr. 111. (matr. nr. 34 y Toftebjerg)
Areal omfattet af fredninge~ 0,41 ha.
Ejere: Hans Martin Holm og Niels Mikkelsen, Toftebjerg Hoved-

gade 14, 8791 Tranehjerg.
Der tilkendes ejerne

a) en generel arealerstatning på
b) for 1200 m2 opholdsareal cl 3 kr.
c) for nyanlæg af sti 70 m a lo kr~

328 kr.
3.600 II

afrundet 4~6oo kr.--,,-------_ ..- ..... -

!@dsejer nr. 111 A. (matr. nr. 34 ~~ Tcftebjerg)
Areal omfattet af frc-?dntngen0,57 ha •

• Ejer: YJmd Mikkelsen, Perrnelille 22, 8791 TranebjGl....g.

Der tilkendes ejeren en generel fredningser.statning på 2~2_~!.'~

Lb. nr. 112. (matr. nr. 34 ao Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 0;53 ha~
Ejer: Jens Peter Holm, Toftebjergvej 5, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel fredningsers"t;atning på ~22_~r.:.

bb. nr. 113. (matr. nr. 9 e~ Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 0,13 ha~

~;jer.lj\1arieKrai, Fensten, 8772 0rting.
Der tilkendes ingen fredningserstatl1ing.

4t Lb. nr. 114. (matr. nr. 1 g, 7 ~, 7 ~, 9 ~ og 3q a Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 5:012 ha.
Ejer: Vermund Jensen, Toftebjerg Hovedgade 16, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 4.096 kro
b)for færdsel ad eksisterende sti eller vej

llt5 ro a 8 kr. 1.16<:2-_'_' _

afrundet 5.300 kr.
-- -- -- -_ - -... ... - _ - _ .. ,. < .... ~r

\tt ~b. nr. 115. (matro nr. 5 ~, 8 2, 9 ~ og 9 ~ Toftebjerg)
Areal omfattet af :fredningen 3,33 ha.
Ej~ Sigurd Jørgensen~ Sønderstræde 6~ Toftebjerg~ 8791 TL'ctne-

bjCl....g.
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Der tilkendes ejer,'?n

a) en generel arealerstatning på
b) for færdsel ad eksisterende sti eller vej

105 m cl 8 kr. 840 11

afrundet

Lb. n:r:..116. (matr. nr. 8 ~ Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 1,32 ha.
§,jer:l.Anker Jensen~ Smedestræd.e lo, To.:ftebje:cg,8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel a~cealerstatning på 1122_!sr..:.

•
Lb. nr. l17~ (matr. nr. 8 f og 42 Toftebjerg)

Areal .omfattet af fredningen 2, L~2 ha •
gj?L;" Vagn C. \]ensenJ Toftebjerg HOVt~dg3.de 21, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdsel ao eksisterende vej eller sti

50 m cl 8 kr. 400 "----'.

Lb. nr. 118. (matr. nr. 6 ~1 6 9:, 37, 38 og l y 'I'oftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 3}27 ha.

e• ~:Lel::~Jørgen Holm, Sønclerstræde 17, 'I'ofteb,jerg,8791 Tranebjerg •
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdsel ad eksisterende vej eller sti

30 m cl 8 kr.

2.616 kr.

240 kr.

Lb. nr~ 119. eksisterer ikke.
Lb~ nr. 120. udgår af f:ced..1"J.ingen.
Lb. nr. 121. (matr. nr. 4 §, 4 2 og 44 Toftebjerg.)

Areal omfattet af fredningen 10,84 ha.
Ejer~ Karl Nielsen, Toftebjerg Hovedgade 8, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel arealerstatning på §~Z22_~~~



--- - ----------
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e

AreRl omfattet af fredningen 0~76ha.
E;j(~r: Søren Lassen, AlstruP? 8791 Tranebjerg.

Der tilkendes ejeren
a) en generel arealerstatning på
b) for færdsel ad eksistereude sti eller vej

35 ro a 8 kr.
afrundet

~b. nr~ 128. (matr. nr. 4 z Alstrup)- -- .....~

608 kr.

280 II---~--

Areal Oil1fattet af fredningen 18,90 ha, hvoraf 10970 ha er undergivet

strandbeskyttelses1inie •

Carl Chr .• Jensen, Alstrupvej l, 8'791 Tranebjerg.

Der tilkendes ejeren
a) en generel areal erstatning på
b) for sti langs fjorden 530 m , 5 kr.a
c) for færdsel aeleksisterende vej eller sti

260 ro 4. 8 kr.
d) for forhud mod pløjning, afvanding m.m.

6,2 ha , 300 kr.a
e) for af·ta ndings begrænsning i Maden 3,0 ha .. 200 kr.a

6.560 kr.

2,080 II

1.860 II

600 "-------------

Lb. nr. l?.~ (matr. nr. 3 hAlstrup)
Areal omfattet af fredn.ingen 1,42 ha, der er undergi_vet strand-

beskyttelseslinie.
~jer: Jørgen Kleis Sørensen, Alstrup 15, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) for sti langs fjorden 70 ro a 5 kr.
b) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.

1,1 ha a 300 kr.

350 kr.

afrundet __722_~r..:._"

11

~nr. 13~ (matr. nre 3 § Alstrup)
Areal omfattet af fredningen 1,63 ha, hvoraf 1,20 ha er under-

givet strandbeskyttelseslinie.
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LQ..nr. 122. (matr.i nr. 46 Toftebjerg)
Ar2al omfattet af fredningen o,~7 ha.

utinglyst ejer: Dige-og pumpelaget, Toftebjerg? 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes en generel arealerstatning på 222_~r~

,

Lb. nr. 123. (matr. nr. 3 ~ og 3 ~ Toftebjerg)
Areal omfattet af fredningen 4,07 ha.
Ejer~ Peter Holm Jacobsen, Toftebjerg Hovedgade 12, 8791 Tranebjer
Der tilkendes en generel arealerstatning på ~~~22_~~~

~_l2~.!. (matr. nr. 21 Alstrup og 45 Taftebjerg)

}@.erl
: !-Iaxls 0ste:reac3.r-d Jensen, Kirl\:8vej 4, O:t1s'bjerg, 81'"79J.. 1'ra.neojeI

Der tilkendes en gene~Gl arealerstatning på Z~§22_~E~
Lb. nr. 1250 (matr. nr. 3 !Alstrup)

Areal omfattet af fredningen 10,10 ha, hvoraf 5,77 ha er l.mder-
givet strandbeskyttelseslinie og 0,?5 ha fortidsmindebygg21inlc.

Ejer~ Jens Arne 01~en1 Toftebjerg Hovedgade 6f 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ~Jeren

a) en gel'Jere1arealerstatning på
b) for sti langs fj0:i:"den620 ,

5 kr.m a
e c) for færdsel ad ekBisterende vej eller sti
le 120 ,

8 kr.m a
d) for forbud mod pløjning, afvanding m ..m.

e 4 l ha.
,

300 kr., a

3.264 kr"

36100 l!

960 II

_1.23~ _

afrundet 8.600 kr ..

Lbo ~~ __126~ (matr. nr ..24 Alstrup)
Areal omfattet af fredningen 0,99 112.li hvoraf 0,64 ha er under·-

givet strandbeskyttelseslin.ie og 0,05 ha fortidsmindebygge~_i:t1ie"
ut.ingJ.yst.e;i.§l'J..Dige-og pumpeJ.aget~ AJstrup, 8791 Tral1ebjergo

Der tiJJ):endes

a) en generel arealerstatning på 240 kr.
b) for sti langs fjorden 350 m a 5 kr6
c) for færdsel ad eksisterende vej eller sti

300 lil ri 8 kr.

1,,750 II

2. L+Oo lJ-............,....._---""" ...._---
.9.fY'und et
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Ejer: I/S Den lille Maslcinstation v/ Jørgen Chr. ~Tensen, IvIogens
Garde og Hardy Holm Jensen~ Alstrup 15, 8791 Traneb,jerg.

Der tilkendes ejeren
a) en generel areal erstatning på
b) fo:esti langs fjorden 200 m ,

5 kr.8.

c) for færdsel ad eksisterende vej eller sti
170 m a 8 kr.

344 kr.
1.000 II

1.360 "
d) for forbud mod pl~jning, afvanding ID.m.

0,6 ha cl 300 kr. 180 "------
afrl:.ndet

Lb'?-J2r. 131. (matr. nr. L~§ og 8 Alstrup)
.Areal omfattet af fredning211 6,/+2ha, hvoraf 4p52 ha er under-

givet st~andbeskyttelse81inie.
~~ Eggert Børgesen, Alstrup~ 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) parkeringsplads indtil 800 m2 a '3 kr.
o) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.

4,3 ha cl 300 kr.

kr.
Ir

1.290 1\

d) for sti langs fjorden 30 ID a 5 kr.
afrunde-c

Lb. nr. 132~ (matr. nr. 15 Alstrup)
Areal omfattet af fredningen o ,.LI-6 ha ~ hvoraf o,25 ha er unde:i."~

givet strandbeskyttelses1inie.
Esjer: Hans Ole Larsenf Restetangsvej 16, 3520 Farum.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerststning på
b) for færdsel ad eksisterende vej eller sti 80 ID a 8 kr.

168 kr.
640 \l----

afrundet 800 kro

Lb. n!'.•_..1.~_ (matr. nr. 4 y, 4 ~ og 19 bAlstrup)
Areal omfattet af fredningen 8,95 ha, hvoraf 2,L1-0h.a er under-

givet strandbeskyttelseslinieø
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Ejer: Johan Jensen, Alstrupvej 5, 8791 Tranebjerg ..
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 300 ID a 5 kr.

5.240 kr.
1.500 "

1P~nr. 134. (matr. nr. 18 Alstrup)
Areal omfattet af fredningen 0,40 ha.
~jer: Niels S. Jørgensen, Alstrup 2, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel arealerstatning på 222_~r~

Lb. nr~ l3~ (matr. nr. 6 -Alstrup)

• Areal omfattet af fredningen 0,60 ha •
Ejer: Aage Simonsen, Alstrup 9, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel arealerstatning på 222_~r~

Lb. nr~ 136. (matr. nr. 4 E Alstrup)
Areal omfattet af freaningen 9,04 ha, hvoraf 0,04 ha er under-

givet strandbeskyttelseslin~e.
Ejer: Anton Brandt, Alstrupvej 9, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel arealerstatning på 7~g~2_~r~

__ Lb. nr. 137. (matr. nr. 4 y Alstrup)
tt Areal omfattet af fredningen 1,31 ha.

Ejer: Vagn Beck Jensen, Toftebjerg Hovedgade 25, 8791 Tranebjerg.

-- Der tilkendes ejeren,
a) en generel arealerstatning på
b) for afvandingsbegrænsning i Maden

1,31 ha a 200 kr.

1.048 kr.

I

I

I

i
afrundet

262 "

Lb. nr. 138. (matr. nr. l ~ Alstrup)
Areal omfattet af fredningen 2,01 ha.
Ejer: E. Johannes Nielsen, Langemarksvej 3, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b)for afvandingsbegrænsning i Maden 2,01 ha a 200 kr.

1.608 kr.
402 "

afru.."1.det 2.000 kr ..
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Lb. nr. 139~ (matr.nr. 4 gAlstrup)
Areal omfattet af fredningen 9,10 ha.
Ejer: Valdemar Brandt, Alst~upvej 11, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren en generel arealerstatning på Z~222_~r~

Lb. nr. 140. (matr.nr. l hAlstrup)- -

51.

Areal omfattet af fredningen 2,90 ha.
Ejer: Va~1 Mikkelsen, Besser Smede gade 9, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for afvandingsbegrænsning i Maden 2,9 ha a 200 kr.

2.320 kr.
580 II

Lb. nr. lLJ,l.(matr.nr. l d Alstruo)- .
Areal omfattet af fre~~ingen 1,76 ha.
Ejer: Charles Madsen, Alstrupvej 14, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 1.408 kr.
b) for afvandingsbegrænsninb i Maden l ha a 200 kr. 2oo~

afrundet_!~§22_~r~
Lb. nr. 142. (matr.nr. 1 j, A1strup og 3 a, 8 b og 17 E Besser)

Areal omfattet af lredningen 12,53 ha.-
Ejer: Arma og Erhard Rasmussen, Besser Hovedgade 66, 8791 Trane-
Der tilkendes bjerg.

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret a~ eksisterende vej eller sti

330 ID a 8 kr.
c) for afvandingsbegrænsning i Maden 3,33 ha a 200 kr.

10.024 kr.

2.640 II

666 II

Lb; nr. 143. (matr. nr. 4 E, 91 § Besser og 2 a Østerby)
Areal omfattet af fredningen 8,74 ha.
Ejer: Uffe Rasmussen, Skolegade l, Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

40 m a 8 kro

,6.992 kr.

320 II

afrundet
Lb. nr. 14L~. (matr"nr. lo 1? Østerby)

Areal omfattet af fredningen 0,36 ha.
~jer~ Harald Storm Jensen, Nyropsgade 47-49, 1602 Københa\~l v.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.
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Lb. nr~ 1_45~ (matr. nr. 5 f 0stGrby)

E;jer: Gustav Vester, Skolegade 2, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb. nr. 146. (matr. nr. 4 ~ og 14 ~ Besser)
Areal omfattet af freQ~ingen 1,42 ha.
Ejer~ Hans Chr. Hansen, Besser Hovedgade 27, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b)for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

60 m a 8 kr.

1..136 kr ..

L~80 11

afrur.det
~_ nr~ l~~ (matr. nr. 14 ø, 25 og 111 n Besser)

Areal omfattet af fredningen 5,59 ha.
Ejere: Kirstine og Beate Klejn, Basser Ifovedgade 17, 8791 Trane-

bjerg.
Der tilkende~ ejerne

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

120 m a 8 kr. _.....-:9~6-:Q.;_'_'_

_ 2.!..~Q2_!5r.!. __.afrundet
Lb~_pr. 147 A. (matr. nr. 20 ~ Bess€r)

Ejer: Jon Ech,~ald, Besser Hovedgade 19, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb ..nr. 147 B._ (matr. nr. 20 2 Besser)
~jer: Anton Jensen, Besser Smede gade 4, 8791 rJ~ranebjerga
Der tilkendes for færdselsret ad eksisterende

vej eller sti 35 m a 8 kr. afrundet

b9. nr. 148 - 155 er udgået af fredningen.

1E. nr ..156. (matr. nr. 111 ~ Desser)
Ejere: Søren Winther for 1/3, Erik Bjørn Olsen og Ulla Olsen

for 1/3, Jens Henrik Bach og Jørgen Thrane for 1/3 vi Erik Bjørn 01-
sen~ Mejlgaard, 8584 Tranehuse.

Der tilkendes for færdselsret ad eksisterende
vej eller sti 70 ID a 8 kr. afrundet 600 kr.--------
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Lb. n:r:._12L..(matr. nr.. 11 ~, 11 !', 11 s Besser og l ;f og l g Brat-
tingsbo:cg)

Areal omfattet af fredningen 41,35 ha, hvoraf 9,02 ha er ill!der-
givet strandbeskyttelseslinie.

Ejer: Mikkel S. Holm, Besser Hovedgade 53, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

1230 ID a 8 kr.

. 25.864 kr.

9.840 "
c) for forbud mod pløjning~ afvanding m.mo

6 ha cl 300 kr. 1.800 "
afrundet

Lb. nr. 158. (matr. nr. 5 d og 13 g Besser)• T _

Areal omfattet af fredningen 1.33 ha.
Ejer-l Henry Mortensen, Kærvej 26p Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret ad eksisterende vej eller ~ti

25 ro a 8 kr.

1.06l} kr.

200 tf

afrundet

Lb. nr. 159. (matr. nr. 6 ~t 6 ~, 12 q og 18 ~ Besser)
Areal omfattet af fredningen 6,01 ha.
;§j~ Bent Nielsen, Kærvej 20, Besser, 8'791 Tranebjerg •
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

165 m a 8 kr.
afr'undet

~bo_)~r. 160. (matr. nr. 15 ~ og 17 2 Besser)
Areal omfattet af fredningen 3,46 ha.
~jer: 1?rede H.asmussel1~SildE~balle 3, 8791 rrranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en Generel arealerstatning på 2 ..768 !{T'.
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2.768 kr.

b) foT' færdselsret ad elcs:Lst8rendevej eller sti
50 m a 8 kr. 400 ....

afrundet

Lb. nr. 1-61. (matro nr. 5 E:, 7 9-, 15 f og 7 g Besser)
Areal omfattet af fredningen 9,03 ha, hvoraf 1,70 ha er under-

givet strandbeskyttelseslinie.
Ejer: Hjalmar Graub811e, Filipsdal 4, Besser~ 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 60 ~ ~ 5 kr.
c) for færdselsret ad. eksisterende vej eIler sti

160 ID et 8 kr •

5.86!.~kr •
300 II

d) for forbud mod plø~ning, afva~ding m.m.
1,3 ha cl 300 kr. 390 "

afrundet

I-Jb. nr!-.162. (roa-:":r. nr. 5 1?, 9 1?, 15 ~, 15 b og 16 S Bess8r)
Areal oTJfattet af fredningen 14,97 ha, hvoraf 5,45 ha er u...'1d.er-

givet strandbeskyttelses1inie.
Ejert Bent Sø~ensen, Filipsdal 3, Besser9 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 7.616 kr.
b) for sti langs fjorden 200 .- 5 kr.m a
c) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

550 ,
8 kr.ro a

1.000 "

l~./+00 "

d) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.
2 ha cl 300 kr. 600 II

afrundet 13.600 kr.-----_ ... _-_._-
Lb. nr. 163~ (matr. nr. lo 1? Besser)

Areal omfattet af frcdnir:.gen1,3'1 ha, hvoraf 1,26 ha er under-
givet strandbeskyttelseslinie.

Ejer: John Bøh.in, Ja:nesvej 33, I.tv., 8220 Brabrand.
Der tilkendes ejeren .

a) en generel arealerstatning på 88 kr.
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trp. 88 kr.

b) for færdselsret ad eksisterende sti eller vej
80 m cl 8 kr.

c) for afvandingsbegrænsning i Maden 0,5 ha a 200 kr.
afrundet

640 kr.
100 "
800 kr.------------

Lb. nr. 164. (matr. nr. 5 ~ Besser)
Areal omfattet af fredningen 1,52 ha, hvoraf 0,62 ha er under-

givet strandbeskyttelseslinie.-
Ejer: Roland Koch, Filipsdal 5, Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på 720 kr ..

•• b) for sti langs fjorden 50 ,
5 kr.m a

c) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.
0,2 ha , 300 kr ..a

250 "

60 II

afrundet

Lb. nr. 165':.(matr. nr. 5 y Besser)
Areal omfattet af fredningen 0,10 ha.
Ej~~ Gunnar A. Bøhm, Filipsdal 8, Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatningo

Lb,,__nr. 16~_og nr. :§2 er udgået af fredningen.

.. Lb. n~. 168. (matr. nr ..5 ~ og 6 aBesser)
.. Areal omfattet af fredningen 31,61 ha, hvoraf 9,63 ha er under-o

givet strandbeskyttelseslinie.
~jer: Karl Kristian Nøh~, Filipsdal 12, Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 800 ID a 5 kr.
c) for færdselsret ad eksisterende vej eller sti

570 m a 8 kr.

17 ..584 kr.
4.000 "

4.560 II

d) :forforbud mod pløjning, afvanding m.m ..
3,7 ha a 300 kr. 1.110 "--"-'-

afrundet



Areal omfattet af fredningen 2,50 ha.
~jer: Ole Kaknet Silleba11e 17~ Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes en generel areal erstatning på

Lb. nr. 170 udgår af fredningen.
bR. nr. 171. (matr. nr. 22 Besser)

Areal oQfattet af fredningen 1,20 ha, hvor~f 0,6~.ha er ur-der-
givet strandbeskyttelseslinie.

E~r: Jens Arne Klejs Mortensen, Silleballe 32, Besser. 8791 Tra~

Der tilkendes ejeren en genereJ. arealerstatninB på

• 1R.:_ :nr:. -17g udgår af' fredningen.
Lb. nr. 173 (matr. nr. 46 Besser)

400 kr~---_ ..... _-

Areal omfattet af fredningen 0,57 ha, der er undergivet strand··
beskyttelseslinie.

&.2gr: Jens Bryder Hansen og Hilleborg Hansen (hver lned balvdGlen)
Silleballe 21, Besser, 8791 Tranebjerg.

Der tilkendes ingen fredningserstatning.
Lb. nr. l~~ udgår af fredningen.

e
e

lo ~' 14 g og 16 ~ Besser)
Areal omfattet af fredningen 45,12 ha t hvoraf 11,gL: ha er under~

givet strandbeskyttelseslinie.
~r: Jens Holmgaard Sørensen, Silleballe 35, Besser, 8791 Trane-

bjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 340 m a 5 kr.
c) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.

5,5 ha a 300 kr.

26.5h4 kro
/

I
I
I 1.700 l{.:i:".

1.6'50 II---~-
afrundet 29.900 kr~------------

Lb._~ 176. (mat!'.nr. 9 ~' 26 og 50 § Besser)
Areal omfattet af fre~lingen 12,43 ha, hvoraf l~,lo ha er U-.."lder-

givet strandbeskyttelseslinie.



~~~_ Harald Skytt, Stenskov 9, Besser, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ejeren

a) en generel arealerstatning på
b) for sti langs fjorden 340 m a 5 kr.
c) for forbud mod pløjning, afvanding m.m.

1,3 ha a 300 kr.

"

390 "..t" _ • __

afrundet

bb. nl~ 177~ (matrc nr. 50 ~ og 50 ~ Besser)
Areal omfattet af fredningen 0,45 ha.

87S1 Tranebjerg.
Der tiJ~endes ejere~ en generel arealerstatning p~ [1''\0 }):;.~._ ...~.._ .............. __ ..-• l1r * 32 ~~ 47 §r 50 ~t 50 ~ og 113 ~ Besser)
Areal omfattet af fredningen l, '+7 has hvoraf 1~30 ha er fre(lG"t

ved Overfredningsnævl1Gts kf.mdelse af lo. maj 1967..
gjer: Tyge Olsson~ Stenskov 1, Besser, 8791 Traneb,jergc

Der tilkendes ingeu fredningserstatning.
Lb. nr'. 179~ (matr. '" ,...• .A. .... 51 §, 53 e, og 113 ~ Besser)

Areal omfattet af fredningen l,5'+ ha~ hvoraf Is 07 ha er fT(~d8t

ved OverfrednJ.ngsnc~'~T21etskendelse af lo. maj 1967..

e
e

Ejer: vTilma Elise Schul tz Martinussen, Stsnskov 18, 8791 'I'raY)e-
bjerg"

Der tilkendes ing8n fredningserstatning for det areal, der

e tidligere er fredet.
Der tilkendes en generel arealerstatning på 400 kr.

Lb.!-llr~l~o. (mc1.tr.nr. 51 !2 og 52 l? Besser)
Areal omfattet af fredn:i_ngen c,79 ha, hvoraf matr. nrft 52 1? af

areal 0933 ha er fredet ved OverfredningsDævTlGts kendelse af lo., maj
1967, !:leder:s matr. nr. 51 }2 af areal o,h3 ha er rmdergivet strandbe-

sl~yttelseslinic undtagen 300 m2",

J2.jQLl. Anna Ho1mgaard Søren3c:m~ Si112belle 38, 8'191 'J'ranp.c;jel'g.

Der tilkendes ingen frednineserstabljng.
~-D~~181~ (matr. nr. 27 ~ Besser)

Areal omfattet af frednl.ngen o 91lL h8"} d(::r er :fredet -'led Over-



y~"

fredningsnævnets kendelse af lo. maj 1967.
~~el:L Skjold Rasmussen, Stp.nskov 15, Besser7 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatnlng.

Lb.--pr. 182~ (matr. nr. 27 ~, 28, 29, 30, 47 2, 48, 49 og 113 \C Beseer)
Areal omfattet af fredningen 5,Sl} ha, der er fredet ved Over-

fredningsnævnets kendelse af lo. maj 1967, der bl.a. giver ret til
færdsel langs kysten.

Eje~~. Bjarne Andersen, Stenskov 22, Besser, 8792. Tranebjerg.
Ved nærværend(~ fredning er pålagt forbud mod pløjning, afvan-

ding m.m. af 0,8 ha.
Del' tilkendes ingen fredni:!lgserstatning~

• 1.P.:!.-Ifr~18}. (1118 tr" nr" 31, 36) 37, 38, 39,

113 !? Besser)
Areal omfa-c~et af fredningen 5,65 hai der tidligere er fredet

I

L!·O~, ha 12, 1;.1, 42 og

ved Overfredni.ngsnævnets kendelse af lo. maj 1967, der bl.a. giver
ret til færdsel :ang3 kysten.

Ejer: ~unnar Nielsen, Stenskov 25, Bes3er, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen arealerstatning for det tidligere fredede

areal.

e
e

Ved nærværende fredning er der pål8.gt forbud mod pløjning, af-
vanding m.m. af 0,7 ha.

Der tilkendes ingen fredningserstatning.
e Lb. nr. 18_4. (matr. nr. 33 ~, 3Lf og 35 Desser)

Areal omfattet af fredningen 1,66 ha, der tidligere er fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 10. maj 19671 der bl.a. giver
ret til færdsel langs kysten.

~jer: Hans p~ Degn, Karlskilde, 5633 ~~arreborg.
Der tilkendes ingen arealerstatning for det tidligere fredede

areal.
Ved fredningen er der pålagt forbud mod pløjning, afvanding

m.ID. af 0,3 ha.
Der tilkendes ingen fredningserstatnlng.



•

19. n~. l8~ (matr. nr. 43, 53 E og 56 Besser)
Areal omfattet af fredningep 7,09 ha, der tidligere er fredet

ved Overfredningsnæ~~ets kendelse af lo. maj 1967.
~jer: Arne Pedersen, Silleballe 28, 8791 Tranebjerg.
Der tilkendes ingen fredningserstatning.

Lb~ nr. 186. (matr. nr. 32 § Besser)
Areal omfattet af fredningen 0,27 ha, der tidligere er fredet

ved Overfredningsn03vnets kel'ldelseaf lo. maj 1967 ..
~T·l. Olga Olesen, Stel';.skov19, Besscr~ 8791 Tranebjerg.
Der t.iJ.kendes ingen ,i'redningserstatning.

-0-0-0-0-

Den samlede ers-cat:lings~:;um&ndrager 1.784.100 ltr ..

Da fredningen ild,-eskønnes at forr.ine;epanthaverne s stillingg

1~8ners tatIlingerne u.dbetal~s til de foran anførte ejere ..
De tilkendte erstatninger kan påklages tilOverfredningsnævnet,

ilinaliegade13, 1256 Købe:ihavL1K, inden 4 uger frQ den dag? kendelsen
er meddelt den klage berettigede ..Klageberettiget er den, hvis erstat;··

"ningskrav er påkendt, samt miljøministeriet og ArLus Amtsrådo

T h i b e s t e m ID e s
De foran anførte erstatninger, der i alt and:i.....ager l 784 100 l"'".. . ~..,

udbetales til de respek~ive ejere som foran bestemt. Beløbene forren-
tes med en årlig rente, der er l % højere end den af Danmarks Na-tio1!2.1-
ba~~ fastsatte diskonto~ fra kendeIsens dato til betaling sker$

Erstatningerne udred8s af statskassen med 3/4 og af .Å.rhusAmts,-

råd med 1/4.

N. Voss
Lo Thorup.
(sign.) F. Biilm2.ym

(sign.)I. )\.sJ.gn.

/TC~
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UDSKRIFT
ef

fortwndllngsprotokollen
for

NATIJRFREOOINæNÆVNET fOR
lJtHus AMTS SYDLIGE FItilNINSSMEæ

Modtaget I FredningsstyreRf G. N R. / J Yh
1 1\ iii iI ;.,~?
.. _ vv .... ....,v"""

..

År 1982 den 9. ju1~ behandlede nævnet
Samsøsag nr. 10/1982 Angående ansøgning om tilla-

delse til fjernelse af ødelagtl
drænledning og i stedet gen-
etablering af et åbent vand-
løb på ca. 350-400 m i om-
råde fredet ved Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17.
november 1981 vedrørende
arealer ved Stavns fjorå på
Samsø.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde zkrivels
af 28. maj 1982 fra Samsø kommune, teknisk forvaltning.

Amtsfredningskontoret har ved skrivelse af 8. juni 1982 an-
befalet det ansøgte og Danmarks Naturfredningsforening har ved skri-
velse af 29. juni 1982 meddelt, at foreningen for sit vedkommende
iklce skal modsætte sig det ansøgte.

Sagen har været forelagt for såvel nævnets amtsvalgte som
kommunevalgte medlem.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøgte,
og de~ meddeles herved dispensation fra Overfredningsnævnets kendelne
af 17. november 1981 til det ansøgte projekt.

L. Thorup. Ihs
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NATURFREDNINGSNJEVNET fOR
ARHUS AM1S SYDLIGE FREDNINGSKREDS

REG. NR. ?~ Y/J

År 1982, den 6. december, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 12/1982 ang. dispensation fra Overfrednings-

nævnets kendelse af 17/11 1981 om
fredning af arealer ved Stauns fjord
Samsø kommune, til ombygning af
matr. nr. 2 f m.fl. Stauns by, Ons-
bjerg sogn.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skrivelse
af 6/10 1982 med bilag fra Århus amtskommune, Amtsarkitektkontoret.

Af det fremlagte fremgår, at der ansøges om tilladelse til at
inddrage 35 m2 gammel stald til boligformål samt at sætte bebyggelsen
i en isoleringsmæssig forsvarlig stand. Det fremgår endvidere, at der
ikke ændres væsentligt i det bygningsmæssige udseende, idet bindings-
værk og stråtag bevares.

Sagen har været forelagt nævnets amtsvalgte medlem, godsejer r.
Tesdorpf, og nævnets kommunevalgte medlem, skoleinspektør N. Voss.

Amtsfredningskontoret har ved skrivelse af 16/11 1982 anført:

• "Med henvisning til, at ansøgningen alene vedrører ombygning og udvi-
delse inden for bestående bygningsrammer, skal amtsfredningsinspektø-
ren ikke udtale sig imod det ansøgte."

Under henvisnLng til, at det er oplyst, at ansøgningen alene
vedrører ombygning og udvidelse inden for bestående bygningsrawner,
samt at bindingsværk og stråtag bevares, meddeles herved dispensation
fra Overfredningsnævnets kendelse af 17/11 1981 til det ansøgte projekt.

Udskriftens rigtighed bekræftes, L. Thorup.
Efter naturfredningslove'ls § 58 og § 47 kan fredningsnævnats afgø-
relS()T indb:lflg8s for Ovetff€dningsnævnet (ad r. Amahegade 7 1256
Købcnha',:n K,) af bi, a. anse9~rE:n. <lmt~ri.det. kommunalbestyrelsen og
anf):kC-:ldta forenir,qar og Institutioner samt af skovejeren ved dis--
pensation fra skovbj9r;el,ni'!n.

Klagafri~ten er 4 u~~r fra den dag, afgerelsen eT. meddelt den

~

gældende l"ilgebefett;g!"d~.
{.- En tlll.delse eller ol!'p ..nsatlon må ikke udnyttes før udløbet
~..j klo1getrislen. El k;~~e indgl\llH. må tl1l8delsen eller dispensationen

Ikke udnyttes, mecmmdl6 den C'pr"lhoices af OverfrednIngsnævnet.
Tllladlllsr:/O boil!<lldcr, såtrt:rnl cen ikke er udnyttet inden 5 å.r

fre dens meddelcl5G.

fr'tl4ning3nie'lOf:1 for .t-rhus amts ~ fredningskreds. den

~~up~ ' 6 DEC. 1982
~'f~ '

/IC.
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NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

REG. NR. ?2y,

År 1982, den 10. december, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 13/1982 angående dispens~tion fra

strandbyggelinien og fra
Overfredningsnævnets ken-
dels~ af 17. november 1981
om fredning af arealer ved
Stavns fjord i Samsø kommune
til nedgravning af jordkabel
langs kommunevejen til eksi-
sterende boligområde ved Langør

e.

• Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, og det
amtsvalgte medlem, godsejer l. Tesdorpf.

Sagen har skriftligt været forelagt nævnets kommunevalgte med-
lem, skoleinspektør N. Voss.

Der fremlagdes skrivelse af 21. oktober 1982 med bilag fra El-
selskabet Arke samt kopi af skrivelse af 9. november 1982 med bilag
fra Amtsfredningskontoret til IIArke".

Af det fremlagte fremgår, at det er oplyst, at transformersta-
tionen placeres i et eksisterende boligområde ved Langør, og at
jordkablet nedgraves langs. kommunevejen. Amtsfredningskontoret har
intet at indvende imod nedgravning af jordkablet.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende den ansøgte
nedgravning af jordkabel, og der meddeles herved dispensation fra
strandbyggelinien og fra Overfredningsnævnets kendelse af 17/11 1981.

Udskriftens flgtlghed bekrå:!ftM.
Eft~r nalurfreoningslove01s § 58 elg § 47 kan fr8dnlngsnævnets afge- L Th
relser indbrin:;cs for 0verflecntngsnævnet (adr. Amallegad& 7. 1256 • orup •
Kobenhavn K,) s/ bI. a. anH·qf'ren, lJitltsrAdel, kommuna/btlstyrersen og Ile.
anerkendt2 foreninger cg Inslitulioner li.mt af skovejeran vad dis-
pensaliol' fra skovbyg~~eiinien,

Klagefrislef1 ef .( uger fra den dag, sfgarelsen er meddelt den
pågældende klageberettigetle.

En tilladelse eilcr flispeMallon må Ikke udnyttes f.r udlllbet
Gt klagefristefh Er k!ag~ Indgivet, må tilladelsen ellet dispenllAtlonen
a~Udnyttes, medmindre derI opretholdes af OV&rfteClningllnæ'lnet.

".. Tilladelsen lJortfald"r, såfremt den Ikke er udnyttet ind9n 5 Ar
Ilt, ehs inet!delelse.
FiOOningsnæYhet for ArhU8 amts sydlige frl!åningakrea., den 1 6 DEC. 1982

Lo. lhOrup.
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for
NATUAFREDNINGSNJ.EVNET FOR

ÅRHUS AMTS SYDLIGE fREor~llI:GSKREDS

Ar 1983, den 4. marts, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 5/1983 angående ansøgning om dispensati-

on fra Overfredningsnævnets afgø-
relse af 17/11 1981 vedr. arealer
ved Stavns fjord på Samsø til op-

'""førelseaf 30 m2 lagerbygning samt
ombygning af eksisterende kiosk
ved sammenlægning af eksisterende
kiosl\:,1agerru.m og pølsekiosk.• Fredningsnævnets formand, donwer L. Thorup, fremlagde skri-

velse af 17. januar 1983 med bilag fra Samsø kommune.
Amtsfredningsinspektøren har ved skrivelse af 27. jffiLuar1983

anbefalet en dispensation f~a fredningsbestemmelserne med he~rTisning
til byggeriets beskedne omfang.

Nævnets kommunevalgte medlem~ skoleinspektør N. Voss, har 1.)0.-

sigtiget ejendommen og har oplyst, at bygningerne er opførte i gasbe-
tonblok~e uden maling, men med mørke fuger, og at tilbygningen vil
vende ud mod Stavns-vejen.

Sagen har været forelagt nævnets amtsvalgte medlem.
Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøgte

projekt, og der meddeles herved dispensation fra Overfredningsnævnets
afgørelse af 17/11 1981 til det ansøgte.

l 'h k·:fjen6 riotial1ed h€'kr~ftes. ~ Thorup.
,.alurfre,jr.rr.g·':0',J:;:'~ 5 ::13 og § 47 kan fredning""Æ!"nets FI "':

i'" : ,- H}{.!OIIJ";";!~:::: ter (:V€~~, e("(;'rgsf1ævnet (adr. AJHcllt:gdC':.J 7 l )
1',,1-- ~h'j\'n l<) af bi n <,pc('('. len. "rr·lsrådet, ,,"omrnunalbestyte,<;en L~
r;,; ..:::ndlB f~r'il~in~e; uq 1~~lt\lJtloner samt af skovejeren ved dls-
f;sr,(;c ,ion fl1'l skovrJYW::cl:n;sn.

l<1o:;oefri'3ten er J.; IIcer fra den dag. afgørelsen er meddelt d n
r'tC1~,}!ci('nde klagebc;pt!ipede. ' I ...

. En tll!adelse e:iim dispensation må ikke udnyttes fer lJd,o~et
a' Idage;risten. Er k'8(.J8 indg'vet, n;a tlll"c(;l~cn elier dlspensallorHn
11-:"'" udnyttes medrr::r-cle dE:n cprelt'o!dPs af Ove:frednfOCjSllæV 'l\.
.-\ Tjlladel~en bortfald"r, såfrelnt den II<.kE: er udnyl:ot ir.den t. år
\~ens meddelelse. i 7
fredningsnævnet for Arhus amts !Svdtige !!.eanlOgs1aeds. den' l1RS. 1.983

L- rnolU

lIC.
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År 1983, den 7. september, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 1/83 angående ansøgning om efterføl-

gende godkendelse af et på matr.
nr. 2 h Nordby Hede, Nordby sogn,
udgravet vandreservoir.

Mødt var fredningsnævnet s formand, dommer L. Thorup, det
amtsvalgte medlem, godsejer l. Tesdorpf, og det kommunevalgte medlem,
skoleinspektør N. Voss.

For AmtsfredningskontoFet mødte skovtekniker Brøndum Petersen,

./
• I

Ejeren, gartner Kaj Alexandersen, var til stede.
Der fremlagdes skrivelse af 20. maj 1983 fra Amtsfrednings-

kontoret.
Af det forelagte fremgår, at ejeren har udgravet et vand-

reservoir på ca. 50 m2 på et markareal op til et dige, hvorpå almen-
heden har færdselsret ifølge Overfrednin~s~ævnets kendelse af 17. no-
vember 1981 om fredning af arealer ved Stavns fjord. Arealet, hvorpå

-reservoiret er udgravet, ligger søværts den tinglyset strandfrednings-
linie. Det opgravede fyld er lagt som en vold på ca. l m's højde om-
kring reservoiret. Ejeren oplyser, at han har foretaget udgravningen,
for at hans jord kan blive bedre afvande t , når der ved højvande er
trængt vand ind på hans jord.

Amtsfredningskontoret v/Brøndum Petersen kan ikke anbefale
en dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse og naturfrednings-
lovens § 46, stk. l.

Der er i fredningsnævnet enighed om at meddele en efterføl-
gende godkendelse af det etablerede vandreservoir. Frednings~vnet
har herved lagt vægt på, at udgravningen ikke medfører nogen landska-
belig forringelse eller hindrer almenhedens færdsel på digekronen.

Det er et vilkår for godkendelsen, at den opgravede jord



-2-

fjernes fra 'kanten af reservoiret og eventuelt anvendes til udbed-

ring af diget.
L. Thorup.

lIC.'

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfreenil1gs!ovens § 59 og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
re/ser indb: IrH)CS for Cverfredningsnævnet (adr. Amalregade 7 1256
Kobenhavn K,) af b!. <l, an::cgHen, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendto for:=ninqer og Institutioner samt af skovejeren ved dIs-
pensation fra skovbyggel;nien, ,

K:cgefrbten er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberetl;gede. ,

En tlltade/s,:; E:!i~r di<;pensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er k:aga indgivet, må tilladelsen eller dIspensationen
ikke udnyt:es, medmindre den opretholdes af Over'r~dnin9snævnet.

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

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. den 1 5 SEP. 1983

.1
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År 1984, den 29. februar, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 4/1984 angående dispensation fra Over-

fredningsnævnet s afgørelse af
17/11 1981 om fredning af arealer
ved Stavns Fjord, Samsø, til på
matr. nr. 8 Alstrup, Besser sogn,
at foretage en udgravning til op-
samling af drænvand.

Fredningsnævnets formand fremlagde skrivelse af 9. februar
1984 med bilag fra Amtsfredningskontoret.

Af det fremlagte fremgår, at ejendommen ligger i den nord-
vestlige udkant af Alstrup by. Udgravningen foretages i midten af frugt-
plantagen og vil derfor ikke være synlig.

Det fremgår af sagen, at den opgravede jord vil blive fjer-
net fra området.

Amtsfredningsinspektøren indstiller, at fredningsnævnet
godkender det ansøgte.

Sagen har været forelagt nævnets kommunevalgte medlem, sko-
leinspektør Voss, og nævnets amtsvalgte medlem, godsejer Tesdorpf.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøg-
te projekt, og der meddeles herefter dispensation fra Overfrednings-
nævnets afgørelse af 17/11 1981 om fredning af arealer ved Stavns
fjord, Samsø.

L. Thorup.
/IC.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 58 og § 47 kan frednlngsnævnet8 afgø-
relser indbringes for Overfredningsnævm!t (adr. Amarlegade 7 1256
København K.) af bI. a. ansøg"ren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggellnlen.

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

En .tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagefnsten. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
Ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

IA\ Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5år
.' fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. den 5 MRS.1984
La Thorup._



UDSKRIFT
ef

forhandlingsprotokollen
for

NA1URFAEONlNGSNÆVNET FOR
ARHus AMI& SYDLlliE ftttDNIN60'lffiEOS

REG. NR. ,:< yj,

År 1984, den 12. marts, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 2/1984 angående dispensation fra strand-

beskyttelseslinien og fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. novem-
ber 1981 om fredning af arealer ved
Stavns fjord på Samsø.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skri-
velse af 13. januar 1984 med deri anførte bilag fra Amtsfrednings-
kontoret.

Af det fremlagte fremgår, at der ansøges om tilladelse til
opstilling af en udstillingsvogn (2,5 m x 5 m), der vil blive anbragt
ved de eksisterende bygninger på matr. nr. 15 Nordby Hede. Amtsfred-
n1ngskontoret har henvendt sig til bl.a. Landbrugsministeriets Vildt-
forvaltning, der har et reservat i Stavns fjord, og til Fredn1ngssty-
relsen, der har gennemført en § 6o-fredning (vandarealerne) i området,
for i fællesskab at etablere information om Stavns fjord - området.
Også Samsø Museum og Samsø Turistforening har givet tilsagn om at le-
vere udst11lingsmateriale. Sagen har været forelagt såvel kommunen
som Danmarks Naturfredn1ngsforen1ng samt Århus amtsråds udvalg for
teknik og miljø, der alle kan tiltræde opstilling af museumsvognen
3-5 år.

Sagen har været forelagt nævnets amtsvalgte medlem, godsejer
I. Tesdorpf, og nævnets kommunevalgte medlem, skoleinspektør N. Voss.

Der er i fredningsnævnet enighed om, at det ansøgte er i over-
ensstemmelse med fredn1ngens formål, og at der foreligger sådanne sær-
lige omstændigheder, at der kan meddeles dispensation fra strandbygge-
linien, jfr. naturfredningslovens § 46, stk. 1, jfr. stk. 6.

Fredningsnævnet godkendte herefter det ansøgte projekt om



-2-

opstilling af udstillingsvognen 3-5 Ar, 1det der meddeles dispen-
sation fra Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 og
fra naturfredningslovens § 46, stk. l, jfr. stk. 6.

L. Thorup. lIC.

Udskriftens rigtlqhed bekræftes.
El!sr na1urfreaningslovens § 58 og § 47 kan fredning -nævnets afgø-
relser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Am<lllegade 7 1256
København K.) af bI. a. ansøgeren, E.mtsr~det, f.;omrrounnlbestyre:sen og
anerkendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggelinien.

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

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
Ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 ir
fra dens meddelelse.

Fn!dningsnaevnet for Arhus :~h:lige fredningskreds. den 1 5 HRS.1984
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forhandlingsprotokollen
for

NA1UHFREONINBSNÆVNET FOR
ARHUS AMIS ~YULllit: fRl:UNlN6SKREDS

REG.Nl 7~Yb

År 1984, den 9. maj, behandlede nævnet
Samsø-sag nr. 5/1984 angående dispensation fra Overfred-

- .ningsnævnets kendelse a+ 17. novem-
ber 1981 om fredning af arealer ved
Stavns fjord på Samsø til opstilling
af læskur på matr. nr. l aæ Nordby
Hede, Nordby sogn.

Mødt var fredningsnævnet s formand, dommer L. Thorup, og det· -,';'f

kommunevalgte medlem, godsejer I. Tesdorpf.
Sagen har været forelagt nævnets kommunevalgte medlem, skole-

inspektør N. Voss.
Der fremlagdes skrivelse af lo. februar 1984 med bilag fra

Samsø kommune.
Af det fremlagte fremgår, at kommunalbestYrelsen har anbefa-

let det ansøgte på betingelse af, at læskuret kun opstilles i perio-
den fra 1/9 - 31/12 for et tidsrum af 3 år, indtil 31. december 1986,
samt at læskuret bliver som det tidligere, ulovligt opstillede med
et max. etageareal på 23,10 m2•

Amtsfredningsinspektøren har i skrivelse af 6. april 1984
indstillet, at fredningsnævnet godkender det ansøgte på de af kommu-
nen stillede vilkår.

Der er i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation
fra Overfredningsnævnets ovennævnte kendelse til opstilling af det
ansøgte læskur i perioden fra 1/9 - 31/12 for et tidsrum af 3 år,
indtil den 31. december 1986.

Ved skrivelse af 9. maj 1984 har Amtsarkitektkontoret med-
delt Samsø kommunalbestyrelse, at amtsrådet ikke zonelovsmæssigt har

__ I noget at indvende mod det ansøgte.
L. Thorup.

/IC.



Udskriftens riatiat1ed bekræftes.
Efter na1Urfredni'ngslovens § 58 og § 47 kan frednlngonævnets afgø-
relser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Ama"egaae 7 12"6
København K) af b!. a. e:nscgeren, errtsrådet, komrruna!bestyrelsen og
anerkendte foreninger og Institutioner samt af skovejeren ved dIs-
pensation fra skovbyggellOien.

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

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes f,ør udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet. må tillade:sen eller dispensationen
Ikke udnyttes, medmindre cen opretholdes af Overfredn:ngsnævr et.

Tilladelsen bortfald"r, såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 år
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds, den 1 5 MAJ 1984
L. Thorup •

•

I



UDSKRifT
af

forhandlingsprotokollen
tor

NA1URFnEDNli'JGSNJEVNEl FOR
AHHUS AMTS SYDUGE FREDf~INSSKHEOS

År 1984, den 9. december, behandlede nævnet
Sag s nr. l3/198LJ. angciende dispensation fra skovbygge-

linien og fra over fredningsnævnet s
afgørelse af 17. november 1981 om fred-
ning af arealer ved Stavns f.jord til
opførelse af et udhus på matr. nr. 6
Nordby Hede, Samsø.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, der har besigtiget
ejendommen sammen nævn2ts øvrige Jnedlemmer, fremlagde ansø@ling
af ll. august 1984 med bilag fra ejeren, læge Peter Sklnhøj ..

Amtsfredningskontoret Ilar i skrivelse af 18. oktober 1984
erklæret intet at have at indvende mod det ansøgte på vilkår,
at udvendige facader opføres af materialer i jordfarver ..

Skovejeren, godsejer fru Elisabeth Lassen har ved skrivelse
af 3. december 1984 meddelt accept af genopførelse af udbusbyg-
ninger.

e
e
e

"Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøgte
projekt med den anførte beliggenhed på vilkår, at udvendige facader
opføres af materialer i jordfarver og under forudsætning heraf
meddeles dispensation fra skovbyggelinien og fra OV'erfrednings-
nævnets afgørelse af 17. november 1981.

L. Tnorup Ihn

Uct!<riftens riatio~ed bekræftes.
EJrer nalurfre,jni~lgslcve'1s § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
r61:;er inabl Inges for Overfredfllngsnævnet (adr. Amclllegat1e 7 1256
Københevn K,) af bI. a. ansogf'ren, amtsrådet, komr,iunalbt:styrelsen og
anerkendte forenlllg8r og ir,stllutioner sclmt af slw'/eJeren ved dis-
pensatior, fra &I<O\rbyggellnien.

Klagefnsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er rnl$t;ldelt den
pågældende klagebemltlgedl;'.

En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagefriste:n. Er kla~e indgivet, må tilladelsen elle' dl~pefl"atJo'1cn
ikke udnyttes, medmindre den opretholoes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsep bortfalder, såfremt den Il<Ke er udnYltet Inden 5 år
fra dens meddelelse. . 11 DEC. 1S8Ll'
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredniogskreds, den

Lo Thor.up:"

4':;
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NATURffiEDNIN6SNÆVNET FOR
AHHUS AM1S SYDlI6E fHEDNINGb'KREJ)::;
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Ar 1985, den 14. januar behandlede nævnet:
Samsø sag nr. 22/1984 anglende dispensation fra Overfred-

ningsnævnets afgørelse af 17. november
1981 om fredning af arealer ved Stavns
fjord til opførelse af tilbygning, ca.
19,5 m2 til eksisterende lager på matr.
nr. 6 f m.fl. stavns by, Onsbjerg sogn.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skrivel-
se af 30. november 1984 med bilag fra Samsø kommune.

Af det fremlagte fremgår, at tilbygningen opmures i gasbe-
ton og at det flade tag beklædes med tagpap i lighed med den
eksisterende bygning.

Amtsfredningskontoret har ved skrivelse af 4. januar 1985
erklæret intet at have at indvende mod det ansøgte.

Sagen har været forelagt fredningsnævnets amts- og kommune-
valgte medlemmer.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det ansøgte
projekt, og der meddeles herved dispensation fra Overfrednings-
nævnets ovenanførte afgørelse af 17. november 1981.

L. Thorup /hn
, , . , , 'l~.." r:'l'io""'d bøl<r~f!es.
, -I na, . ~ :, ",'I,W?'" 8 'C~ og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
i 'xr JnCC ,. '" o l.'r <....,'" l ;;:....~ rgs<,Ævret tedr. Amdlisgade 7 1256
Køt enh:.vll K) " t ~ ''''. ~ lel', PI1-,,, ciJct kl'mmUnalbestyrelsen?9
Z"lc';',ondtlJ f()ISI" ....r ( ] r • .:'"J"...I,,)per ~c.lnt af skoveleren ved dls-
PE:PSd[,O fra ~.,. ,. . '. ,~I

IC"c e'r [bil c ( 4 L.. I tIa den dag, afgørelsen er meddelt den
pågæid(!IIci:1 kld~"'_'L' _" _ ~3

En t.l .idE.,'" ( "I c! pensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagE:lnstsn. Er k: ...;J lo-ds ,et ma tilladelsen eller dispensationen
Ikke udnyttes. medn '0, e cen cpretholdes af Oveilrednlngsnævnet.

Tlllade:3en bo tLld"r. såfremt den Ikke er udnyttet lOden 5 år
fra dens meddelelse. 5

eredningSnævnet for Arhus amts sydlige frednangskreds. den 16 JAN. 198
LT~

;= /303k -yIJ
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ÅRHUS /\MIS SYDLlGE. fRf.ONIN6SKREDS
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til orientering 1./1 _
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Ar 1985, den 14. august behandlede nævnet
Samsøsag nr. 15/1985 angående dispensation fra Overfrednings

nævnets kendelse af 17. november 1981
om fredning af arealer ved Stavns
fjord på Samsø til oprettelse af
vandreservoire på matr. nr. 8 b
Toftebjerg, Onsbjerg ~ogn.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, det
amtsvalgte medlem, godstler I. Tesdorpf og det kommunevalgte med-
lem, skoleinspektør N. Voss.

For amtsfredningskontoret mødte skovtekniker Brøndum Petersen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte landbrugskonsulent

E. Matthiesen og afdelingsbe~rer Skovgaard Hansen.
Til stede var ansøgeren, gårdejer Martin Mikkelsen.
Der fremlagde s skrivelse af 24. juli 1985 med bilag fra

Hedeselskabet.
Af det fremlagte fremgår, at der på nævnets ejendom ønskes

anlagt et vandreservoire på ca. 3.500 m3 til opsamling af grund-

•

vand, der ønskes anvendt til markvanding.
Udgravningsjorden påtænkes bortkørt eller henlagt på terrænet

som et par småhøje.
De for amtsfredningskontoret og naturfredningsforeningen

mødende havde ikke indvendinger mod projektet.
Der var i fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 at meddele dispensation til det ansøgte. Det
41) forudsættes herved, at der forelægges fredningsnævnet en beplantnings-

plan samt forslag til sikkerhedshegn om reservoiret.

L. Thorup /lID



{Jdskriftens riC'ti(lh"'d bp'<r::l"'fles.
Efter nalu ,,6 "".o,i"/~ , J ,,3 og § 47 k'ln fred"ing~n23vnets rfM<;_
relser incb Irc,63 ler Cveli'6Gn!n~>, "'let (..d., Ilmnl.egoae 7 1~ 3
Københcvn K,) :if 1.:.1 2. <'['0"9 len, ErTilsriio0t, komlT'unE'lbestyreisen og
aner: :ndU feren,rqer og Institutioner sdml af skovejeren ved dls-
p~nsc:'lo fra :..kovo;'qqcJinien.

K'2geirr ten er 4 [,ger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
påGældJnt::J hlagebe ct:I("Cd3.

E" 1.l','C8h, f Iler dlc:pensation må ikke udnyttes før udløbet
af f"agcfIISlc.n. Er k 1'00 indgivet. må tilladelsen eller dispensationen
ik~e u0n;'tlcs, n Ecrflncre den opretholdes af OverfrednIngsnævnet.

Tlrlod,,',en tJo,tLld.ar, såfremt den ikke er udnyttet Inden 5 år
fra dens medde':::lse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. den
Lo Thorup.

19 AUG. 1985

•

e
•
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURfREDNINæNJEVNET FOR
ÅRHUS AMTS SYDLIGE FREDNIN8SKREDS

År 1985, den 3. september behandlede nævnet
Samsøsag 14/1985 angående dispensati.rm fr,'3:''''':-'~-''''Y'e~'-

ningsnævnets afgø:rels"'!-af J,. r,I)V,- ~-

ber 1981 om fredning Etf .n?t:> < "?,r' "\'1<1
Stavns f.jord og disuensaticn ::r~ r.3-
lurfrednings10vens S 4f), f-7~\:. l til
opstilling af læskur .f07' s~::':'}"~·':j.r"n
ved Sælvig camp ing , !',l'Y'tf=\.'~ ,j ::",:',
Mårup - Balling, S0" ~,.:'tsS;" (.::-:i.C ~:..~,:::-
ningslinien.

Fredningsnævnets formand,
af 25. juli 1985 med bilag fra Århus Amtskommune, amtsfred~irLE~'on-
toret og bemærkede, at arealet den 14. august 1985 har været b2sig-
tiget af det samlede nævn og amtsfredningskontorets repræsentant,
skovtekniker Brøndum Petersen.

Af det forelagte fremgår, at Samsø kommune ansøger om opstilling
af et læskur søværts strandbyggelinien af type design:Poul Cadovius,
heraf betonfundament 500 kg - vægt ca. 750 kg. Skuret er udført i
glasfiberarmeret polyester.

I skrivelse af 25. juli 1985 indstiJler amtsfredningsinspektør9n,
at fredningsnævnet afslår den ansøgte placering, men foreslår en
placering landværts landevejen.

Nævnets kommuneva1gte medlem, skoleinspektør N. Voss har den
2. septemlier 1985 telefonisk underrettet næ\met om, at en placering
landværts strandbyggelinien ikke har interesse.

Der er i fredningsnævnet enighed om, at der ikke foreliEe0r
sådanne ganske særlige forhold, at der kan meddeles dispensatio~ f~2
naturfredningslovens § 46, stk. l. Projektet kan derfor ikke
godkendes.

L. Thorup /hn



,,'
. . . "r'Hens riC'tiah'3d bekræftes .

• r r c. " f'e "(,I'lg,=,;ova ,j {l C)q og § 47 kan fredninq~næ\rnets s'- '-
r :!:at rndb n~e.3 ler uverfrCJndlg >[ et;\lncr (...,,J •• ;. n,<..1:,292:; .~ 7 1"'")3
,. 'Obenhsvn K,) af bi. a. 8r'Eqy ren, !-lmsrådc t, ,,"ommuraibeslyre;sen og
( .1 kendte forenlP0cr og Institutioner s"mt af ::.l<ov8Jeren ved dis-
p .. ,sutio~ fra skovb;gOelll1'en.

Klagefr,,--ten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældc'nde klagebe~GtllgE'de.

En tilladelse eller df"pensation må Ikke udnyttes før udløbet
af klagofristen. Er k'nge indgivet, må tilladelsen €oller dispensationen
ikke udnyttes, medminere den oprett"toldcs af Ove'frednlngsnævnet.

Tilladelsen bOltLdder. såfremt den Ikke er udnyl1et md€.n 5 år
fra dens meddelelse.

r:~:Jdnin9snævnet for Arhus amts sydlige freomngskreds. den :- 5 SEP. 1985

~

•
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UDSKRIFT
af

fomandllngsprotokollen
for

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AM1S SYDLIGE FREDNINGSKREDS

7~Yb

Til fredningsregisteret
til orientering~ LI

~//-S>S-
~

År 1985, den 19. november, behandlede nævnet
SamsØ sag nr. 22/85 angående dispensation fra Over-

fredningsnævnets kendelse af II.
november 1981 angående fredning-af arealer ved Stavnsfjord, Samsø
kommune, til ændring af eksiste-
rende bygning på matr.nr. 15 Nord-
by Hede.

ti Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skri-
tt velse af 14. november 1985 fra amtsfredningskontoret med bilag.

Af det fremlagte fremgår, at der søges om tilladelse til
i forbindelse med en indretning af en staldbygning til informations-
og undervisningslokale til naturskole at fjerne en kvist på bygnin-
gen og at isætte 6 mindre ovenlysvinduer i taget.

Ejendommen har tidligere været besigtiget af fredningsnæv-

L. Thorup. /lv

net.

•
Der er i fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfred-

ningslovens § 34 at meddele dispensation fra ovennævnte kendelse til
de ansøgte ændringer af staldbygningen.

Udskriften s rigtighed bekræftes.
Efter na!urfredningslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnet. afgø-
relser iodb Inges for Overfredningsnævnet (adr. AmalIegade 7· 1256
København K.) af bl. a. ansøgeren. amtsrådet. kommunal.bestyrelsen og
anerkendte foreninger og Institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggelinlen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddett den
pågældende klageberetllgede.

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes før ud.løbet
af klagefristen. Er klage Indgivet, må tilladelsen eller dlsl?ensatlonen
Ikke udnyttes. me<:Jmlndreden opretholdes af OverfrednJ~gsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, s6fremt den Ikke er udnyttet lOden 5 år
fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, d8'2 O NOV. 1985

L Thoru
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NATURfREDNIN6SNÆVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE fREDNINGSKRED~

Til fredningsregisteret
til orientering h,
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År 1985, den 21. november, behandlede nævnet
Samsøsag nr. 23/85 angående dispensation fra Over-

fredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981 om fredning af are-
aler ved Stavnsfjord, Samsø kom-
mune, til opførelse af en carport
med et mindre udhus til værksted
og maskiner på matr. nr. 15 Nord-
by Hede, Nordby sogn.

Fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup, fremlagde skri-
velse af 18. november 1985 fra amtsfredningskontoret bilagt rids
og bygningstegninger.

Af det fremlagte fremgår, at nævnte carport og udhus ~nskes
opført i anledning af, at der i en staldbygning etablere~ informa-
tions- og undervisningslokale til naturskole.

Ejendommen har tidligere været besigtiget.
Der er i fredningsnævnet enighed om i me~før af naturfred-

ningslovens § 34 at meddele dispensation fra Overfredningsnæv.nets
ovennævnte kendelse til opførelse af forannævnte carport med udhus •

•
L. Thorup. . lIv

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter natuYfreaningslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
relser indb::nges for OverfrednlMgsnævnet (adr. Amaliegade 1. 1256
København K,) af bl. a. ansogeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensation fra skovbyggehnlen.

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

En tilladelse eJler dispensation må ikke udnyttes før udløbet
af klagefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke ud~yttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

TIlladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den 2 5 NOV. 1985
L. Thorup.
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I

januar behandlede nævnet
Angående dispensation fra Over fred-
ningsnævnets afgørelse af 17.
november 1981 om fredning af arealer
ved Stavns fjord, Samsø kommune,
til opførelse af tilbygning til
eksisterende sommerhus på matr.nr.
4 e, Nordby hede, Nordby sogn.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer L. Thorup,
og det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, Odder.

Sagen har telefonisk været forelagt nævnets kommune-
valgte medlem, skoleinspektør Voss.

Der fremlagdes skrivelse af 6. januar 1986 med bilag

Ar 1986 den 25.
Samsøsag nr. 2/1986

fra Samsø kommune.
Af det fremlagte fremgår, at det drejer sig om en

tilbygning på 41,6 m2 i forlængelse af det eksisterende sommerhus,
og at tilbygningen opføres i den samme stil som det eksisterende
sommerhus.

I
Sagen har været forelagt amtsfredningskontoret ved

skovtekniker Brøndum Petersen, der erklærer, at kunne godkende det
ansøgte.

Der er i fredningsnævnet enighed om at godkende det
ansøgte projekt, og der meddeles herved dispensation fra Over-
fredningsnævnet s afgørelse af 17. november 1981 til det ansøgte.

L. Thorup. /hs

Udskriftens rigtighed bekræftes.
E-r~:I na'U'fr"'dn~ngslovers § 58, og § 47 kan fredningsnævnets afgø-
r.e,,,er Indb. JnCb for Olie/fredningsnævnet (adr. Amalfegade 7 1256
Kcb~nh"vn K,) af bI. a. " ..scguen, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
aner"endtc foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dis-
pensdtlor, fra skovbY9;Jellr:ien.

Klagefmten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberet\lgede.

En ,tltldde;se ~lIer .d,spensatlon må Ikke udnyttes før udløbet
af klagefrIsten. Er k age indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke ud.nyttes, medrr.lncle den opretholdes af OverfredOlngsnævnet.

Tilladelsen bo/tbld"r, såfremt den Ikke er udnyttet Inden 5 år
fra dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednmgskreds. den

~
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Amaliegade 7 STh/ic
1256 København K
Telefon 01 • 13 36 38
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~, OVERFREDNINGSNÆVNET

Samsø kommune
8791 Tranebjerg S

Dato: 19.02.86

J. nr.: 2471/80-2/85

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds har den 3. september
1985 afslået at dispensere fra overfredningsnævnets afgørelse af 17. novem-
ber 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord samt naturfredningslove~
§ 46 (strandbeskyttelseslinien), så der kan opstilles et læskur ved Sælvig
Camping, amtsvej 648. Samsø kommune har påklage t afgørelsen til overfred-
ningsnævnet.

Læskuret, der er ca. 3,20 m bredt og ca. 2 m højt, er udført i glasfiberar-
meret polyester på betonfundament. Det ønskes placeret søværts strandbe-
skyttelseslinien ud mod Kattegat vest for Stavns by på et smalt, ubebygget
areal mellem kysten og landevejen. Fra den ansøgte placering er der på
strandsiden mod nord ca. 1,7 km og mod syd ca. 0,7 km til nærmeste byg-e ning.e

Fu 10-1

Læskuret skal bruges af skolebørn fra Stavns, der om morgenen venter på
den nordfra kommende bus. Placeringen søværts vejen sker ud fra et ønske,
om at undgå, at børnene skal krydse vejen.

Det fremgår af sagen, at Arhus amtskommune har udtalt sig imod den ønskede
opstilling og bl.a. henvist til, at læskuret visuelt vil fremtræde som et
fremmedelement på den åbne kyst. Amtskommunen har peget på en alternativ
placering landværts landevejen, hvilket Samsø kommune over for frednings-
nævnet har afvist som værende uden interesse.

Samsø kommune har i ankeskrivelsen gjort gældende, at det er umuligt at



ee
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finde en alternativ placering af læskuret, som kan indpasses i den kollek-
tive trafiks køreplan.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Den påtænkte placering af læskuret på den åbne, ubebyggede kyststrækning
vil have en særdeles negativ indflydelse på områdets særprægede landskab,
der er beskyttet ved overfredningsnævnets afgørelse om fredning af arealer
ved Stavns Fjord. En opstilling af læskuret på det pågældende sted er end-
videre i strid med de interesser, der varetages gennem naturfredningslo-
vens strandbeskyttelseslinie. De af Samsø kommune påberåbte hensyn findes
ikke i denne sag at være tilstrækkeligt tungtvejende til, at der er grund-
lag for at ændre fredningsnævnets enstemmige afgørelse, der er truffet ef-
ter besigtigelse.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes derfor.

I sagens behandling har deltaget samtlige 10 medlemmer af overfredningsnæv-
net. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

L-d/~~,øp~
Anne-Marie Rasmussen

fm.



UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAlURFREONINSSNlEVNET FOR
ARHUS AMI6 SYUULiE ffiI:1JNlNliSKREDS

Den 22. maj 1986 behandlede
Sag nr. S 3/1986

nævnet
angående ansøgning om udstykning og
bebyggelse på ejendommen matr. nr.
~ o Nordby Hede, Nordby, der er om-
fattet af Stavnsfjord-fredningen.

~~ (~r''''"~'

Til tredriingsregiste""'+
til orientering 3

o/S--<f'b
.%v(

•
Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,

det amtsvalgte medlem, l~er Viggo T.bing, detlkommunevalgte med-
lem, skoleinspektør Nielp Voss, og sekretær~n, retsassessoT O~;
Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H- Knuht-
sen.

•

~jeren, Ole Petersen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsfprenings loka1komit~ mødte Jens

Oluf Sørensen og Anders Holm.
~ndvidere mødte landinspektør. Jens Pedersen og Arne Lil-

torp, Samsø kommune.
~agens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod en

dispensation til den ansøgte justering af byggefeltet.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensa~

tion til den ansøgte justering af byggefeltet.
-•

Jørgen Jensen.
Uc~l:riftel1s rigtighed bekræftes.
p'r r no'" ·el.1nlngslove'1~ § 58 og § 47 kan frednlngosnævnets afgø-
rC.::lr II' •.' -:CB ler '~\~'f'( j"r,~ .•';vI et (?dr, J..ll1a',egade 7- 1256
hcb~r.h '.i :: ) af t.1.~. '" r'S!"'Q fC!'\; rrt&: Jci::!, I·l"·rr:rr li:--!? I,JC -"y"c'S'9n og
arie ,~r';' J forer.'''C'E:r og 10511 o.JLlOI."r s~.:H ar :;k:lvuJeJt1n ved dis-
pr ....s ..;·r fl"o3 SkovDyg "'el:nien.

l 'r ~'in_'en er 4 uger fra den dag, afgørelfcn er meddelt den
1='1:.[;:::\ ,;,.; kl<>gebc'c:"lgede.

l. lrh.lde!sa eller dispensation må Ikke udnyttes før udløbet
~f I !39(.'r' sten, Er klage indgIVet. må :illadelsen e:,cr d'~'pen5atI0'1en
':.",,, U:'n~'iles. rr.edmrndre den opretholdes ef Overfr6anlngsn~v' et.

I • l:le!~lln bo;tfalder, såfremt den ikke er udnyttet Incen 5 ar
t-, c-n r:lecdelelse.

r'o.:ul'illfj,;nævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den ? 6 MAJ 19~~



Til fredningsregisteret
til orientering

~ol6-~J'~Den 22. maj 198b behandlede nævnet /~
Sag nr. S 7/l98b angående ansøgning om tilladelse til

udstykning, nedrivning og ombygning
på ejendommen matr. nr. l f Stavns
by, Onsbjerg, der er omfattet af
Stavns~Fjord fredningen af 17. novem-
ber,1981.

UDSKRIFT
af

forhandllngsprotokollsn
for

NATURfREDNIN6SNÆVNET FOR
ARHUS AMI8 ::iYULJIiE fRE1JNINGSKREDS

REG.Nl 7~Yb
I'~c;rjlll 14...-~ , "

•
Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,

det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med~
lem,>skole~nspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor O.,
Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuht-
sen.

•••

Ejeren, Ole Olsen, var mødt'.
For':Dansk, Na.turfredningsforenings lokalkomi.te mødte Jens

Oluf Sørensen og Anders Holm.
Endvidere~mødte Arne'Liltorp"Samsø-kommune.
Sagens bilag var til stede'._)C~," ~
Nævnet~ gennemgik--sagenr og foretog :besig:tigeise~' •.
Amtrsfredningskontoret.har· inte~haft. a.t~indvende;mod det

ansøgte~på:vilkår~-at'bygn±ngstegninger' forelægges frednings~~~
net:-til godkendelse '.;'~,',-'--~~ ' ,':: " ~) - ,; ';;'.',j-' ~ ,

Der var i fredningsnævnet.:enighed om',udstykningen" ikke:~r -.::;:; .-

kræver' fredningsnævnets godkendeise~:·Fredningsnævnet· godkendte
den ansøgte- nedrivning af bygningerne"på vilkår, at nedrivnings;..
materialerne 'ikke'henlægges inden~~for det fredede- område. Forin-·
den.om-, og'tilbygning må bygningstegninger' forelægges frednings~
nævnet til godkendelse.

Jørgen' Jensen.
Udskriftens rlgtlqhed bekræftes. • _
Efter na:u~rre~ntngs:ov8"S § 58 og § 47 kBn frednIngsnævnets afgø-
relser Inob' .,,;e3 lor Overfrednlngsn-\Bvnet (adr. Amahegade 7 12'56
København K.) af b!... , <!f'søg;;ren. amtllrådot. kommunalbestyrelsen og
ane'~Gl'dt) foreninger og mstitulioner samt af skove;eren ved dis-
pens3~io~ fra skovbyq:-:elinlen.

K!;l!lefrl..len er 4 eger Ira den dag, afgørelsen er meddelt den
... pågæld~nC:9 klagebe~(;tt;geda.
(_ en \.1' ,·da!!)') e':Isr dIspensation må Ikke udnyttes før udløbet

af '·IGloefr:stpn. Er k'agll indgivet. må 'I/Iadelsen eller dispensationen
ikka uC'nyt!es. rT'ecrr:N!le cen opretholdes af Overfr8dningsnævr~et.

'h hd",'~~n t)o·tf ...ldl:r. såfremt den ikke er udnyttet inden 5 ar
fra d"'n'5 meddelelse. ,~6 ;~AJ 1QSF.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednlngskrøds. den

'/ '7-1-1·/1303;1.2-.5--
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REG.NR. I~Yb
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NA1URfREDNIN6SNÆVNET FOR

ARHUS AM18 8YOUliE ~Rl:UNINæKREDS

Den 22. maj 199b behandlede
Sag nr. S 8/1986

Tilfredningsregisteret
til orienteringj

nævnet %---k~
angående ansøgning om tilladelse til ~
etablering af surfskole på ejendom-
men matr. nr. b f, Stavns by, Ons-
bjerg, der er omfattet af Stavnsfjord-
fredningen af 17. november 1~8l.

Mødt var rredriingsnævnets rormand, dommer Jørgen Jensen,
det~amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor O.
Bisgaard. '

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuht-
sen.

Ejerne, G. og E. Strømkær, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens

Oluf Sørensen og Anders Holm.
~ndv~dere mødte Arne Liltorp, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede. -
N~et- gennemgik sagen og roretog besigtigelse.
Amt sfrednings kontoret: har intet'haf~ at indvende mod det

ansøgte under' forudsætning af
~ der ~e' etableres faste, installationer~ herunder opstilles

camp ingvogne ,
at der på arealet til stadighed er fri passage for offentligheden

på forstranden i medfør af naturfredningslovens ~ 54, og
at der ikke benyttes høåttaleran~g og kraftig gengivelse af mu-

sik eller lignende.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensa-

tion fra fredningskendelsen til etablering af surfskole på vil-
kår som foreslået af amtsfredningskontoret.

Ur~~!rrlft,,"c; rlr:tlo"ed belfræftes.
E. -~ ,.__ ",.,,,;,~,, .'" , 'J .. I- og § 47 kan frednlnq~nævnet~ "f",,_
Te ~::r loI(.,J ;--s, rer l.V6·ft€r..:i:ng.:.f.~VI::[ t.c:,. ,t\m.! f:·c..:J .... J
l-.::b!'ni1_':.1 " ) ~r i.'. '_ ;;r.~cg. fen, ur'!sr. del, ~.:'mn'liM!.G::.::) 'f..ør~~nensen.
anc-' :: ;c:, !v.enwqer Cl ,r.:Ollil..lio .•er s...m[ af ~koveJd;en ved d\:;-
per.!L.;n - fra ~kovbyguel;nien.

.. I~;~,?eiruan er 4 l';er fra den dag. afgørelsen er meddelt d~n
_ågæ:C:~nGJ "lagebe:t1l;gede.

Ln t,· delse eller dispensation må Ikke udnyttes fer ud'-'-Jt
af f,IJqefnsten. Er klage indgivet, må :i/ladelsen eller dlspcnsp '_ - n
ikke uonytles, medmindre den opretholdes af Overfredrllnce, : _ 'r.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke er udnyttet 1r,~J'1 :;) _(
fra d!'ns meddelelse.

F ,1Ingsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den 1 S :~/).1 f~P8
.41"'~7" /3(7..3 //--< - (-
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~OSKAIFT
af

tomandllrigsprotokoUen
for

NATURFflEDNIr6)NÆVNET Fm
ÅRHU8 AMlb ~'YLll.lliE ffl:OOIfG3KRfæ _

Den 22. maj 198b behandlede
Sag nr. S 10/1986

Til fredningsregisteret
til orientering

JC>h--tf6
Mf

nævnet
angående ansøgning om nedrivning og
genopførelse af sommerhus på ejendom-
men matr. nr. 6 ø Stavns by, Ons-
bjerg, der er omfattet af strandbe-
skyttelseslinien og Stavnsfjord-fred-
ningen.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor O.
Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektø~ P.H. Knuht-
sen.

Ejeren, Svend Ranvig, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Jens

Oluf Jacobsen og Anders Holm.
Endvidere mødte Arne Liltorp, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har udtalt, at der ~kke foreligger ganske

særlige omstændigheder, der taler for en dispensation til det an-
søgte. En udvidelse af bebyggelsen det pågældende sted vil v.ære
stærkt stridende mod fredningens intentioner.

Der var i fredningsnævnet. enighed om at meddele afslag på
det ansøgte byggeri. Fredningsnævnet vil dog være indstillet på
at godkende en nedrivning og genopførelse af huset i dets nu~
rende størrelse excl. terrasse. Samtidig vil nævnet være indstil-
let på at godkende en toilettilbygning på ca. 5m2, alt under for-
udsætning af, at huset alene benyttes til sommerbolig.

Jørgen Jensen.
Uri-krlfte"s rlgtlo"ed b~I{NI"fte9.
E na" :'c ""I:.g"·.;\,,, ; ':1 :: l C"9 § 47 k'm frednlngc;nævnets afgø-
re • I 11Ic'~ .f'-(' I:r L."e,h6anln\l~" .... rbl (, dr. 1'.ITI.:',.~g3dO 7 1258
I ;::b::nh:vn r )~f lI. ~.er.sc."g r€n.:.rr\!>r~C(!I,I.0rr'rr:unaloestyrelsen ~g
e' .: :.(!nCI) {(;I",nll'qer 01 ensU:ulIv'ler S.. lTIl af :....oveJeren ved dls-
p: ,S~.~;(" fra skovb':Q,elinlen.

F',.("e[( .:61\ er 4 q;p.r Ira den dag, afgørelsen er meddelt den
J:åC'æ!(: 'r.~:'1 kJa.Jt"oc:elllg!'da.

- E.n t-I .,de';) (i1~r dl!;'pf'no;:atlCln må Ikke udnyttes før u~løbet
cl f '1CJo:::slf'l'!. Er ~ age 11'dr,w.:... rrå I,.:ldo,!'en eli er d,sl;lensahonen
il.Ko -L"n:/le-:, "cdrnfne,e ('f'n q,reH"o!ces af O\'erfrfldntn~,>na:)'/r,et,

,/ I~~" ~O~1bo tLld_r, såfr..mt den ikke er udnyttet Ineen 5 ar
fr:! d'ns med:eiel,a.
FkJ.llnasnævnet for Arhus amts sydlige fredningskteds. den 26M AJ ,Q8R



REG.Nl ?~Yb
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNINæNÆVNET FOR

ARHUS AMJ8 tiYOUIiE ffl1:LJNIMiSKRfDS

Den 22.
Sag nr.

maj 1936 behandlede nævnet.
S l5/l9~b ~angående ansøgning om skelforandring

på matr. nr. 6 an og 6 at Stavns by,
Onsbjerg, der er omfattet af Stavns-
fjord-fredningen.

Til fredningsregisteret
til orientering o?ch -~<f'" JU{

I'1ødt"var~f;,e?ningsnævnetsf~rmand, .dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, læxer Viggo Thing, det kommunevalgte med-
lem, sko~e~spektør Niels Voss, og sekretæxen, retsassessor O.
Bisgaard.

For amtsfredningskontore~ mødte landinspektør P.H. Knuht-
sen.

Landinspe~~ør J~I?-s.-Pe~ersen. var mødt.
bagens bilag var til stede.
~ævnet. g~p.nemgik_,sag~n:C?g:rC?r~t~gbe~~g:t~gelse.
Der var·i. frednings~e~~e~ighed om, at det.ansøgte ik-

ke kræver tilladelse fra frednings~Vl?-et-.-

e
ti
e

U . , ,Jørgen Jensen.
dsknftens rlgt'oh~d belr~e!t. • . • . - .

Efter na:u·frean:riplvvi.~ ~ ~~ oq § 47 kan frednlnqc;nævnets afgø-
relser mdb .n;.:: ~ I.:.r l.veriredf:lng ..." ....Vll.;t (..dr. P-.m...ll\:igaoe 7 12<;6
Københ~vn 1<) :;:1 L! ..... enscg fen, CirrtsrådCI, ~.cmmu;1albGstYrelsenog
anerkendt:! fcrenmqer cg instItutioner surnt af skovejeren ved dis-
pensalio' fra :::kovbyg-:elmren.

K1ageir:.ten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågælcenda klagebe~c;Ulgeda.

En t.1I.1del~e Eller d'<pensatlon må ikke udnyttes før udl'Jbet
~f klagefr:sten. Er k'ara indq \let, m;1 i:l~de.sen €J:er d:$oensatlonen
Ikke ucnyttes, rrec'n":rdle ce'1 crrl'ltl"'olce'l ef Overfradnlngsnævl et.

TilI,1de',!''1 b'J' tLld~r, såfrbmt den Ikke er udnyltet Inden 5 ar
fra dens med:::'else.

Freaolngsnævnet tor Arhus a~ts ,sydlige fredningskceds. den 16 :':ttl-J "O.p.~
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~:: REG.Nl ~:J.Y&'
for

NA~JmÆVNET FOR
ARHus AMTS8YOLa~

• sh.'relsen
Modtaget I fredn1f\9S L'

Til fredningsregisteret
til orientering ,}'/

II~ - PG
.>Zu1

Den 6. november 1986 behandlede nævnet
Sag nr. S 10/1986 angåend~ ansøgning om nedrivning og genopfø-

relse af sommerhus på ejendommen matr. nr.
6 ø Stavns by, Onsbjerg, der er omfattet af
strandbeskyttelseslinien og Overfredningsnæv-
nets kendelse af 17. november 1981.

•
,I

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, sko-
leinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor O. Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sa~ens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen. Der er tale om et reduceret projekt

i forhold til det projekt, fredningsnævnet afslog ved afgørelse af

e
e
e

22. maj 1986.
Amtsfredningskontoret har ikke kunnet anbefale det foreliggen-

de projekt, men har efter omstændighederne ikke villet modsætte sig,
at det nuværende bebyggede areal på 15 m2 forøges med et toilet/bad
som ansøgt ca. 4,8 m2 og en forstue på ca. 4m2, så det samlede be-
byggede areal øges til i alt ca. 24 m2.

Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele afslag på
det ansøgte byggeri, men i stedet godkende, at det nuværende bebygge-
de areal øges med et bad/toilet (ca. 4,8 m2) og en forstue (ca. 4
m2) som anført på vedlagte skitse. Det bebyggede areal øges således
til ca. 24 m2.

Nævnet skal henlede opmærksomheden på Stavnsfjord-frednin-
gens bestemmelser, hvorefter der bl.a. er forbud mod terrænregule-
ringer, etablering af terrasser o.l ..

Udskrlftenl rigtighed bekraftea.
Etter nlturfreaningsloven. i 58 og • 47 kan frednlngln..",ets afgørelser
Indbringe. lor Overlredning.n.v"et (adr. AmalIegade 7, 1256 Køben-
havn K) al bl. a, anl.geran, amtar*det, kommunalbestyrelien og aner-
kendtt loreninger og Ir'Iltltutioner lamt al skovejer.n ved diapena~lIion
Ira Ikovbyggalinien.

Klaoetrlltan er l, uger Ira dan dag, algereilIn er meddelt den
ptg.ldende kllgeberettlgede.

En tIllide' .. eller dl.penlatlon mi Ikka udnyttes lør udløbet II
klagetristen. Er kllg. Indgivet. ml tIllidellen eller dispensationen Ikke
udnyttu. medmindre den opretholde. al Overfrednlngsnævnel.

TlllldelMn bortlalder, attremt den ikke er Udnyttet inden 5 lr Ira
dens meddelel... /"o

freclnlnganavnet for ArtIua amtl lYdlige hdftIng~,·d~. '1 2'l NOV. 1986
JqenJeneert tf'l} l1rt~

Jørgen Jensen.
~iljøminisferiet
~.nr~E. 13()jjlJ. - 5



REG.Nl 7~ Yh
UDSKR(FT

uf
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNINGSNÆVNET FOR

ARHUS AMJS SYDLIGE FREDNINGSKREDl:i

Til fredningsregisteret
til orientering .2{;1

Ib-fb
M

Den 6. november 1986 behandlede nævnet
Sag nr. S 17/1986 angående ansøgning om nedtagning og

opførelse af udhus på matr. nr. 2 i
Nordby Hede, Nordby, der er omfattet
af Overfredningsn~~nets kendelse af 17.
november 1981.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing,
skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren,

For amtsfredningskontoret mødte
Ejeren var repræsenteret ved Kaj

at der ansøges om opførelse af et udhus på
anført i ansøgningen.

Endvidere mødte Knud Petersen, Samsø kommune.

det kommunevalgte medlem,
retsassessor O. Bisgaard.
landinspektør P.H. Knuhtsen.

Alexandersen, som oplyste,
12 m2 og ikke lo m2 som "

e
e
e

Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod

ansøgningen.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele dispen-

sation fra fredningen til opførelse af et udhus på 12 m2 på vilkår,
at udhuset opføres i materialer og farver svarende til bygningen
i øvrigt.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Eft~r natur!re ll ..::i~iv'l..".s § ~3 og §47 kan frednin,gsnævnets afgørelser
in~lJr :IJOS for G.c:rae .:nln~.;li~a"oie\ :'.:\..1 .~nl .;c.."'" ~ ....~ il 125...) ..... I)Ir",.!l-
h",w' I tr..) af bl. a. an~ø~C,;:ren, a.mlt.r~~&t, r.Vlu'Il ...I, ...~~lJ, .......t..i og o.l~~:r-
r.er.. :e foreninger og jllstitullol.er s"mt af ~l\"hJ",~n ved "'Is;,>",,-,~G:,on
fra skovbyggelmien,

KlageIrislen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigcde. ,

En tilladelse -eller dispensation ma ikke udnyttos før udlabet af
klagefrIsten. Er klage indgivet. må tilladelsen eller ol::"2rl~a!lCncn ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes a: O'lorirednm(1sn""met.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke er uDnyttet Inden 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

~(">I:1303j.<-f
ti (ve;



UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDNINGSNÆVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE FRffiNINGSKREilli

Den 6. november 1986 behandlede nævnet
sag nr. S 18/1986 angående ansøgning om udstykning af matr.

nr. 4 a Nord~y hede, Nordby, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 17. november 1981.

Til fredningsregisteret
til orientering 2

, ~I;-Ib
->tu{

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor O. Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Herman Jørgensen, var mødt.
Endvidere mødte landinspektør Bo Berthelsen og Knud Peter-

sen, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod ansøg-

ningen.

e
e
e

Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse
til den ansøgte udstykning. Det tilkendegives, at en genopførelse af
sommerhusbebyggelsen på den lille lod B (260 m2) ikke senere kan
forventes godkendt under henvisning til de meget snævre forhold på
parcellen.

Jørgen Jensen.

UdskrIftens rigtIghed bekPl!e1les.
Efter naturfra~f1i: w,-,ovtlns li" .,§ 47 1m
Indbr:nge:l for O\lemo ...nin(":~~O" (. n f~n!n9!lnævnets .fgo~'ser
havn K) af bl. a. ans""ere,~~ ~,""V:.~l .~lIlJr. J.r".:lu".WO 7, 12:5" K@~ ...".
1:!3nc:a lore.1inger og ~1~IIIU'l,'" r::;;r;~~~.rrO~\klllun'<:''';':(,[Y;'''Sdll"9 1111v.~
Ira skO"()y~gellnien. . "iii a w OV~lerlJn VOQ...apvfl~a" ..."

Klage;r1slen er 4 ug"r f d
pågældenc.e klageborelligede. ra en dag, afgørelsen er mO<ld~1\ don

En I:Ladeise eller dispensat' å .,
k/agefnsten. Er kla e ind i I~n m It.ks udnyll~s for ud/ob et af
udnyttes. medmfnd~ dengo~~~t~~dtl~ad?,~en elitlr .cls;':O~Jalion",n Ikke

Tilladelsen bortfald 0" a '/orfr:'dll.ngS:1UJv.lt:t.
dens meddelelse. er, såfremt cen Ikl(e er uanyttl:ll inden 5 ir fra

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

•



REG. NR. '7~ \fb
UDSKRiFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURfREONIN6SNÆVNET FOR

ARHU8 AM1S tiYDLlGE fREONINGSKREDS Til fredningsregisteret
til orientering

oZ6( iZ'l
1'1i'--&V

\
Den 6. november 1986 behandlede nævnet

Sag nr. S 20/1986 angående ansøgning om tilladelse til eta-
blering af vandreservoir på ejendommen
matr. nr. lo b Østerby by, Sesser, der er
omfattet af Stavns-Fjord-fredningen.

tt Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Sisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Svend Aage Olsen, var mødt.
Endvidere mødte Erik Matthiesen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod an-

søgningen.
Der var i fredningsnævnet enighed om at godkende det eta-

blerede vandreservoir på vilkår, at al opgravet jord fjernes og spre-
des på arealet mod syd, og at anlægget mod syd etableres med skrå-
ningsanlæg på mindst l : 5. De øvrige anlæg skal etableres fladest
muligt. Det er desuden et vilkår for tilladelsen, at der fra reser-
voiret ikke må pumpes"vand, så vandstanden bliver lavere end 50 cm.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovGn~ ~ 58 og § 47 kan fredn.lngsnævnets afg,,~e!~er
indbringes for Overlre';nlngsf1æ~,lel (aor l"m~!Ie:Jade 7, 1255 l<.u,,'1-
havn K) af bl. a. ansøgGren. amlsr ..det, kOOlm...na u<3l"ty,slse.nog aller-
kendte foraninger og IOslltulioner samt af skovElJerenvad dispensation
fra skovbyggelinien. ,

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er m~de,t den
pågældende klagebereltitede. ,

En tilladelse eller dispensation må Ikke udnyttes før !.Jc,øbo.taf
klagefristen. Er klag. fn~glvet, må tIllIIdolsen al!or GI,,~:0;1' :;.::,-,;",n Ikke
udnyttes, medmindre den opretholdOS al OV(jrfroul1ln~.':l.~,·,..(>t.

Tilladelsen bortfalder, sllfremt dan IlIk1il'er uany\l<it ,naen 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts aydllgo frednIngskreds, den

rt;~



UDSKRIFT REG. NR. 7 ~ Y (;
ef

fom",nrlllnp~PfOtok(lllen
(1)1

NAIURFflEDNIN\~NltVNII rQH
ÅRHUS AMIS tWIJLlGI:.ffiELlNlN6tiI\litD<>

Sag nr. S 21/1986

~i1 frodningsregisteret
tlloriOnterlng

~~-~
angående ansøgning om etablering af vandreservoir

på ejendommen matr. nr. 11 a Besser by,
Besser, der er omfattet af Stavns-Fjord-

Den 6. november 1986 behandlede nævnet

fredningen.

e
e
e

Mødt var fredningsnævnets formand, ~ommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren Mikkel S. Holm var mødt.
Endvidere mødte Erik Matthiesen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse

til etablering af et vandreservoir p~indtil 1000 m2 i overensstem-
melse med det ansøgte.

Det er et vilkår for tilladelsen, ~ reservoiret placeres
i den sydligste ende af det Nord-sydgående hegn, ~ det opgravede
materiale spredes på arealet eller bortkøres, a~ anlæggene ikke bli-
ver stejlere end l 5, og at der ikke pumpes vand fra reservoiret
til en vandstand, der er lavere end 50 cm.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 58 og §47 kan fredningsnævnets afgørelser
indbnnges for Overlredntngsnævnel (a~r Am~lie"ade 7, 12';5 "eben-
havn Kj af bI. a. ansøgeren, amtsra..el. "orllm,.;m•.I,~".Y· d~e,) vy ancr-
kendte foreninger og institutioner samt af SkovcJ6,envea ('!Isp~.:satlon
fra skovbyggelinien.

Klo:gerristen er 4 uger fra den dag, llfgørelsen er meMe;t den
pågældence klageberetligede.

En tilladelse eller dispensation må ""ke udnyttes 'ør l!~ ::,,:,t af
klagefnsten. Er klage indgivet, må tilladelse!' (eller c.::.~,~.:.r, l'. 1\ 1.1·.e
udnyttes, medmindrIl den opretholdes af Cv~r:rec' 1''''.1::'' ..:

Tilladelsen bortfalder. såfremt den IKkecr UO:1, ae. ,... .::n5 år fra
dens meddelelse.

1 O :·1riV 1986Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds. den

/if ./"//1-
/.
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURffiEDNI~NÆVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGEFREDNI~

Den 6. november 1986 behandlede nævnet
Sag nr. S 22/1986 angående ansøgning om nedgravning af el-

kabel på matr. nr. 12 a Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 17. november 1981.

•

•e
•

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
skoleinspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Endvidere mødte Henning Johannesen/El-selskabet Arke, og

Knud Petersen/Samsø kommune.
Sagens bilag var til seede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse

til nedgravning af et el-kabel på vilkår, ~ kablet nedgraves så tæt
på grøften som muligt, max 1,5 meter fra de eksisterende hegnspæle,
at kablet så vidt muligt nedgraves med kabelplov på strækningen fra
Frederikshåb til den kommende transformatorstation, ~ den nye kiosk
placeres mest muligt skjult i forhold til en eksisterende buskbe-
voksning i hjørnet syd for Langørvej og øst for vejen til Hesselholm,
og ~ terrænet ved etablering af kiosken berøres så lidt som muligt,
overskudsmaterialer fjern~s (ud af fredningen), og der anlægges ikke
vej eller lignende til kiosken.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekf81ttq,
Efter natUrfrednfngllo~nl S ae •• ktI
indbringes lor OVerlrtd",II9lU\:"~t 1 cl n ""nl~",,ets afgørelser
havn K) af bl•••• nsage"n q (I r. Am·'"cUlJe, 1,' '256 Køben-
kendte foreninger og Inatltuil:~:t ..~·'t' 1\fOllklml:n~lOQlilY(~I~f!llog aner-
fr. skovbyggelinien. _m t s OVQltlfon~,,,,\~nSallOn

Kragefristen er 4 ug f "\":"~"
pAglllldende klagebtrettlgc:~. f' dtn dig, .'g.relsen C! !tledd3lt den

En tilladel" eller I:laPtn .. tl • •
klagefriat0n, Er klage Indgive' ma :~;' .kl<:,:~~n:'l~!;s ~o' v~ ct:~~af
udnyttes. m~mlndr4t cien opr;lh"l(j • ?'~e~ ~ •..r ..l.:,':...... l~,l Ulke

Tillace'-en bortfa/a !fa Q IPr r./"l' 11!:-:'~:1."·. ..,
dens meddelela6. .', $~lr(lml c",n .kkll 'iI' ~1~l:/;.(;,l .. ~...Il S Ar fra

Frectnlngsnavnet tor knus amts Sydligefred!S:redS, dan 'd 2
J.rgenJensen d"~~~
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UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFAEONIN6SNÆVNfT FOR

ÅRHUS AM/S bYULlIif FHEUNIN~KHEDi:

Sag nr. S 23/1986 angående

Til fredningsregisteret
til orientering

,1,'ill - gI:-
JU(

ansøgning om udstykning af matr. nr. 14 æ
m.fl. Besser by, Besser, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17. novem-

Den 6. november 1986 behandlede nævnet

ber 1981.

Mødt var fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skole-
inspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otte Bisgaard.

For amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Amtsfredningskontoret" har intet haft at indvende mod ansøg-

ningen.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse

til den ansøgte udstykning m.v .. Det bemærkes, at mtr. nr. 4 d, 14 æ
og 15 e (delvis) er omfattet af fredningen.

e
e
e

Jørgen Jensen.

Udskriften s rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 58 og § 47 kan fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfre(.nlngsn;ovnel (adr. Amaliegade 7, 1256 Køben-
havn KJ af bl. a. ansøgeren, '01I&r"det, Kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foren;n3er og inslilutlliner samt af skovejeren ved dispensation
fra skovbyggelJnten.

KI"gerristen er 4 uger frll den dag, afgørelsen er meddelt den
pågælden.,e klegeberetllgode.

En tilladelse elier (jlspenaallon m4 Ikke udnyttes før udløbet af
klagefristen. Er klego Indgivel, mA 1I1J/ldel~in I!;lIor cisron~aliollen ikke
udnyttes, medmlnoro cian oprlllholCln ni OVl'rlreclnin;;sn;(:vnel.

Tilladelsen bortflllGlor, dlremt (jan !~ko er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse,

10 flnv. 1986
...

Fredningsnævnet for Arhus amts sydllgCl lrednlngskrods. den

l~
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REG.NR. 72 WD~
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATUAfREDNINGSNÆVNET FOR

ARHUS AMJS SYDLIGE fHEONl~S

Modtaget I
Skov. og Naturstyrelsel1

- 6 JUU 1987

Den 24. juni 1987 behandlede nævnet
Sag nr. S 5/1987 angående ansøgning om udstykning

af matr. nr. l aæ Nordby Hede,
Nordby, der er omfattet af Stavns
Fjord-fredningen .

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skole-
inspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Henning Jensen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Lund.
Endvidere mødte Peter Lund Thomsen, Teknisk Forvaltning.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til den ansøgte udstykning.
Nævnets afgørelse af 4. juni d.å. ophæves.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens § 53 og § 47 kan fredningsnævnets afgørel-
ser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og aner-
kendte foreninger og institutioner samt af skovejeren ved dispensa-
tion fra skovbyggelinien.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.
En tilladelse efter dispensation må ikke udnyttes før udløbet af kla-
gefristen. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse. ,
Fredningsnævnet for Arhus amts SYd~~e !:~skreds, den 29. juni 1987

J r1f/t~e n s e n •
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UDSKRifT
af

forhandlIngSprotokollen
for

NATURfflEDNiNæWEVNET fOR
ÅRHUS AMTS SYDLIGE FREDNIN6S1UiEf.lli

REG. HR.

Den 24. august 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. S 16/1987 anagående ansøgning om opstilling af reklame-

skilt på matr. nr. 6 ø Stavns by, Tranebjerg,
der er omfattet af strandbeskyttelseslinien og
Stavnsfjord-fredningen.

I sagen, der har været skriftligt behandlet, har deltaget Fredningsnæv-
nets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo
Thing, og det kommunevalgte medlem, skoleinspektør Niels Voss.

Amtsfredningskontoret har intet haft at indvende mod det an-
søgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele dispensation til opstilling af et enkelt skilt med tek-
sten "Kiosk" eller "Købmand", i en størrelse, der ikke overstiger de of-
ficielle vejtavler. Det tillades, at skiltet eventuelt suppleres med
et lille markeringsflag til angivelse af, at butikken er åben.

Jørgen Jensen.

UdskrlrteM rigtighed bekrllf!n.
Efter naturfrednlnss'oven kan Frednlngan.vnets I~'" 'ndbrlngee
tor Overfredningsnævnet (adr. Slotlmark.n 15, 2t7lt H.ratlotm) af ~•.••
an•• geren. amt.rtd.t. kommunalb.aayre'lItl Ol .n.rkeMt. fOrenlnfer
09 Inslltutlo",r. I
Klagelrl.t.n er 4 uger tra den dig. atg.r.' .. n ., meddelt delt lila--
berettigede.
~ 1I11;;dølse."8r di*nsatJ.n m! Ikk. udnyttet fe, kl.ttftl.t ....
udløb. Er kl.ge Indgivet. ml tillade,"" .ll.r dfsøensatlOfMlA Ik"
udnyttes. medmindre den opre.tlold.. af OvertrednlnO'NI\'net. Til'"
delsen bortfald.,. .Altem. d." Ikk•• r udnyttet Incl.... 5 " fra den,
medd.I .....
'F*lninglllavnel fOt Attwt amts sydllae ltednlng.kred .. deR 2 SEP. 1987

J.rtenJ .... n

I~



Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsl:m
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokoUen
for

NATURffiEDNIN6SNÆVNET FOR
ÅRHus AMTS SVUUBE fRBJNlNSSMEOt

REG.NR. 'l%J%

Den 8. oktober 1987 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. S 15/1987 angående ansøgning om etablering af ind-

hegning ved kiosk på Langør Havn, der er
omfattet af Stavns-Fjord-fredningen.

e
e
•

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnæv-
nets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo
Thing, og det kommunevalgte medlem, skoleinspektør Niels Voss.
Nævnet har besigtiget ejendommen den 4. juni 1987.

Amtsfredningskontoret har efter omstændighederne kunnet anbefale det an-
søgte, dog at højden ikke overstiger 1,5 m.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør af
naturfredningslovens § 3~ til etablering af en indhegning ud for kiosken.
Indhegningens størrelse må ~dgøre højst 5,50 m langs gavlen og højst 2,00
m vinkelret på kioskens gavl. Indhegningen skal udføres i samme materia-
ler og farver som kiosken, og højden må højst være 1,50 m. Det er i øv-
rigt et vilkår for tilladelsen, at fremtidigt oplag ikke må overstige
denne højde, og at oplag o.l. ikke må finde sted uden for indhegningen.
Tilladelsen gøres foreløbig tidsbegrænset til l. januar 1993, til hvilket
tidspunkt en eventuel ansøgning om forlængelse må forelægges Frednings-
nævnet.
Fredningsnævnet bemærker, at stole og bænke ikke må opstilles foran kio-
sken, og henviser til Samsø kommunes skrivelse af 3. juli 1987 .

Fredningsnævnet gør endelig opmærksom på, at der ved afgørelsen ikke er
taget hensyn til eventuelle nabogener, - et forhold som Stavns-Fjord-
fredningen ikke kan varetage.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~fter .naturfrednmgslovens § 5S cg § 47 kan fredningsnævnets afgørelser
Indbrtnges for O'lerfiednli:usnæv~.e~ (aur i\m.1.116gac9 7, 12.36 K~ben ..
~avn KJ. af bI. 3. ansøgeren, e~tsråcet, hOir.rI1....rrO'i,jes~yrelscn og aner-
kenate rorentngEJr og InS(lt~tion~r samt 2.: skoveleren ved d:soensstion
fra skovby:;gelmlen. .

KiageJrlston er 4 uger fra den d<:g. <:igo.elsen er meddelt den
pågældende klagaberetllgeC:e.

En tlllarJe!sG' oller c:s;:>gnc;~ticn m1 Ikke udnyt!zg for udløbet af
kragefrIsten. Er !<lage indgIvet, m:i t::i~=.:lscn t}!:cr Ct:;::.ensationan ikke
udnytte~, medmindre den opretlj:j;do3 =:: G.,Jc;:rfr')Gr.:nq.~n2:)vi:et.

Tilladelsen bortfalder, sarrem, dan Ikke er udnyttet mden 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fredningskreds, den

~

12 OKT. 1987



Modtaget I
Skov- og Natur~t~"·,,.I~ .. !,

UDSKRIFT
ef

fOfhandllngspro1Okollen
for

NATURfflEDNINæWEVNET FOR
ÅRHUS AMlS SYDUGE FREDNI~

REG. Nl 7~ Y6
_ ~ 9 OKT, 198"!

Den 8. oktober 1987 traf Nævnet afgørelse i

Sag nr. S 20/1987 angående ansøgning om tilladelse til op-
stilling af kølekasse på Langør Havn, der
er omfattet af Stavns-Fjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnæv-
nets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo
Thing, og det kommunevalgte medlem, skoleinspektør Niels Voss.
Der er for Fredningsnævnet oplyst, at den pågældende kølekasse anvendes
til opbevaring af fiskefoder for Samsølaks A/S og i et vist omfang til
oplag for kiosken på havnen.
Amtsfredningskontoret har ikke kunnet anbefale dispensation fra frednin-

gen til opstilling af kølekassen med den meget dominerende placering på
havnen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at afslå dispensation efter natur-
fredningslovens § 34 til opstilling af den pågældende kølekasse, som har
en meget skæmmende og dominerende placering på havnearealet.

Jørgen Jensen.
e
e
e

Udskriftens riglighed bekræftes.
Efter na:urrre~nH:g";lo...ens § b3 og §47 kan fredningsnævnets afgørelser
indbringes for O'JenieGnm[;sne-~"i~et(Ci..cr. ArrlallE: ..~:::,t)e 7, 1255 r\oben ...
havn K) af bI. a a.ns-øgcTen, amt~rt!cet. kommLlnal'-i;;:~,Y!E;iEE:11 og aner-
kendte foreninger og IfISt:lutlcner samt af ~"'~cv<'jerenved olspensatlon
fra sKovbyg';elll1len.

Klage;f1sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågælden:::e klageberEttlgcc2

En t;llaee/:;e eller Glspens&!,cn må Ikke udnyttes før udløbet af
klagefnsten. Er klage indgivet, må tl!!ads:s,:r el:er e::opensationen ikke
udnyttes, medminore den opretholdes af C""mrecnlngsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den Ikke er udnyttet inden 5 år fra
dens meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednIngskreds. den 12 OKT. 1987



UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFREDN1NSSNÆVNET RJR
ARHUS AMlS clYULllif FREDNli~'XJiElJt

Den 3. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. S 19/1987 angående ansøgning om udvidelse af

eksisterende hus på matr. nr. 34 am
Toftebjerg by, Onsbjerg, der er om-
fattet af Stavns Fjord-fredningen.

e
e
e

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skolein-
spektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejerne, G og E. Strømkjær, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm, der
ikke havde indvendinger mod det ansøgte.
Endvidere mødte Knud Petersen, Samsø kommune, der ikke havde indven-
dinger mod det ansøgte.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Det eksisterende hus har status som helårsbeboelse. Huset er 65 m2.
Tilbygningen er 86 m2•
Amtsfredningskontoret har ikke kunnet anbefale så væsentlig en tilbyg-
ning som den ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at den ansøgte tilbyg-
nings karakter og størrelse overstiger det, der han meddeles tilladel-
se til i medfør af naturfredningslovens § 34.
Fredningsnævnet vil være indstillet på at godkende en tilbygning på
højst 40 m2, mod at det eksisterende træskur fjernes.

Miliøm;n~~,i,~rl~;~
J. ~r.f' 1X:<3>/12 - S ~ Jørgen Jensen.

Udskriftens rlgtlghed bekræftes. .
Efter naturfredningsloven kan Frednlngsnevnets afgørelser Indbnnges
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) at bl.a.
ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelaan og anerkendte foreninger
og Institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klag..
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før klagafrlstens
udløb. Er klage indgivet. mil tilladelsen eller oispansatlonen ikke
udnyttes medmindre dan opretholdes af Overfredningsnævnat. TIlIa-
daisen bortfalder, sålremt den Ikke er udnyttet inaen 5 år fra dens
meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydl!ga tr..dnl"ls:.:O/Ks. ;cn
Jørgen Ja.lsll," ;jJr'hfk?-1j~~1

8 DEC. 1987



REG. NR.
UDSKRIFT

ef
forhandlingsprotokollen

for
NATURfREDNINSSNIEVNET FOR

ARHUS AMTS l:SYOUGE fREONING&'KKEOt

Den 3. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. S 22/1987 angående ansøgning om skel forandring

på matr. nr. l h Stavns by, Onsbjerg,
der er omfattet af Stavns Fjord-fred-
ningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skoleinspektør
Niels Voss, og sekretæren, retsassessor otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm.
Endvidere mødte Knud Petersen, Samsø kommune, og landinspektør Jens
Pedersen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til den an-
søgte skel forandring.
Fredningsnævnet henstiller, at fredningsbestemmelsen om beplantning o-
verholdes.

Jørgen Jensen.

Udskrlflens riglighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnlllvnets afgørelser Indbringes
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den klage-
berettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før klagefrlstena
udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af Overlredningsnævnet. TIII!!-
delsen bort/alder, så/rem t den ikke er Udnyttet incen 5 ål fra den~
meddelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige fr('dnln"sl:rec's, '::tll

Jørgen JensenrJrrf!"~~
8 DEC. 1987

.,



REG. NR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNIN6SNÆVNET FOR

.\HHUS AM18 tlYOLlUE FHEDNiNGbiUfi:U;:

Den 3. december 1987 behandlede Nævnet
Sag nr. S 7/1986 angående udstykning af matr. nr. l f

Stavns by, Onsbjerg, der er omfattet
af Stavns Fjord-fredningen, og etable-
ring af 5 meter bred privat fællesvej.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skoleinspektør

~ Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Ejeren, Ole Olsen, var mødt.
For Dansk Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm.
Endvidere mødte Knud Petersen, Samsø kommune, og landinspektør Jens Pe-
dersen.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Nævnet har i afgørelse af 22. maj 1986 meddelt tilladelse til nedrivning
og udstykning. Det nuværende projekt er ændret i forhold til det tidli-

gere.
Amtsfredningskontoret og Dansk Naturfredningsforening har intet haft
at indvende mod den ansøgte udstykning, men har udtrykt betænkelighed
ved den påtænkte placering af vejen.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at godkende den ansøgte udstykning.
Nævnet finder, at beliggenheden af den projekterede vej vil være for
indgribende i forhold til fredningens interesser. Nævnet imødeser nyt
forslag til placering af vejen forelagt til godkendelse.

~ lljørr.~~~f'~~t.w·ic~
J. nf. ~~,130~/ 1.2-S ~

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter natUrlre~nlOgsJovenkan Fredningsnævnets afgørelser IndbrJn es
for OverlrednlOgsnævnet (adr Slotsmarken 15 2970 H h') gan geren t å . ,ers o m af bl.a.
ogsi~Stituti~nae~.sr det, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger~~~~~r~:~~~er 4 uger fra den dag, afg.relsen er meddelt den klage-. ~
~~løg~Jag~'s~a:~e~n~~~~:tnsa,:,~ntil~~ei~~~ ~~nyttesd'før k~agefriS!ens
Udnyttes medmlOd d ' er Ispensatlonen Ikke
delsen bortfalder, ~~free;;t d::t7:~des afdOVerlre,dningsnævnet. TlIJa-
meddelelse. e er u nytte! lOden 5 år fra dens

Fredningsnævnet for Arhus amts Sydlige fredn1:skreds, den

Jørgen JensenIr114J04/?v)
8 Off:. 1987
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REG. NR.

Den 4. februar 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 7/1986 angående etablering

fællesvej på matr.
der er omfattet af

af en 5 meter bred privat
nr. l f Stavns by, Onsbjerg,
Stavns Fjord-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For Amtsfredningskontoret mødte landinspektør P.H. Knuhtsen.
Sagens bilag var til stede.
Sagen har været forelagt det kommunevalgte medlem, skoleinspektør
Niels Voss.
Amtsfredningskontorret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 til etablering af en 5 meter bred
privat fællesvej som vist på måleblad fremsendt til Fredningsnævnet
den 5. januar d.å ..

Jørgen Jensen.

Uj~~rjftens rigtIghed bekræftes.
l .cr ..wl ....f1,.t. ....lt" ;;_h~\"n kan Fredningsnævnets afgør€'ser I~~.,t.r·;'" "''j

: J[ -Jller,ruUntnG;I.ævne:(aor. SJotsmarken 15, ;>s~v ': u,,,:nj ::! ~ .
<. .cc~:,),,,lI, al11:;."v~t, "ommunalboslyrelsen Olj ",IU!."! .. ;.:" 'ulC ... ol
v9 1l1$.llUt,oiier. -
r !<1l'r:;,,;I ...r 4 LlG8rIra den (fag, afgørelsen er med"elt OCI, kl,,~e'
1:J"f(~lt,g .."e.
L.', .'1'::'1.10,"8eller dispensation må ikke uc.nyUes far f.1;;ge,r,s'c;13
uCI,øb Er klacs ,","givet, må tilladelsen c. ,~r J:sr~: :"l,v..... I",'S
u""f1les, r;;".' ':~~re den opretholdes el Olle: B_ n'ng;r1~lIn" '1':::-
c.:i.en l:::>"i;""~er, såfremt den Ikke er ucnylt~t 101(;e; 5 <ir ir., "e"s
rnvth ..e,,,,,~e.

8 FEB, 1938Fredningsnævnet tør Arhua amts sydlige frccning,,~.reds. con

Jørgen Jensen

k~1twtwl
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OVERFREDNINGSNÆVNET REG. HR. Slotsmarken 15 JF/bop

2970 Hørsholm

Telefon 02 7657 18

"Grethe og Ernst Strømkjær
Sælvigbugtens Camping
Stavnsvej 2
8791 Tranebjerg Samsø

Den 2. juni 1988
J.nr. 2471/80-1/88

Den 10. marts 1988 har Fredningsnævnet for Arhus Amts Sydlige Fredningskreds
ved en flertalsafgørelse afslået dispensation til opførelse af en 47! m2
stor tilbygning til Deres bolig på Sælvigsvejen 156, matr.nr. 34 am m.fl.
Toftebjerg By, Onsbjerg.

Afgørelsen er truffet i medfør af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. no-
vember 1981 om fredning af arealer ved Stavns fjord, hvoraf det bl.a. frem-
går, at fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må her-
efter (§4) ikke opføres ny bebyggelse, herunder tilbygning til eksisterende
bebyggelse.

De har påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Over fredningsnævnet og har
herved bl.a. anført, at De fra 1951 har ejet og drevet den nærliggende Sæl-
vigbugtens Camping, men at De i 1985 købte matr.nr. 34 am m.fl. Toftebjerg
for at benytte denne ejendom til aftægtsbolig. I efteråret 1988 agter De at
afhænde campingpladsen og at tage ophold i boligen på Sælvigsvejen 156. Det
her opførte hus har nu et areal på 65 m2 og er uden nogen form for "uden-
omsbekvemmeligheder".

Af sagen fremgår, at Fredningsnævnet i december 1987 afslog at tillade huset
udvidet med 86 m2 og samtidig tilkendegav, at en udvidelse med højst 40 m2
kunne forventes godkendt, hvis De samtidig fjernede et eksisterende træskur.

Arhus Amt har i 1985 som zonemyndighed tilladt, at det hidtidige sommerhus
må anvendes til helårsbeboelse med henvisning til at huset er opført i hel-
årskvalitet og at De, der (i 1985) var 63 år, har købt ejendommen til af-
tægtsbolig.
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Arhus Amt, amtsfredningskontoret, har ikke villet udtale sig imod, at huset
udvides med de ønskede 47! m2 og Samsø Kommune har anbefalet, at der med-
deles dispensation som ønsket.

Telefonisk har De overfor Overfredningsnævnet oplyst, at De er indforstået
med at fjerne det oven for nævnte træskur på ca. 8m2, hvis der meddeles
dispensation til den ønskede tilbygning.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder under de foreliggende særlige omstændigheder at
kunne dispensere til den ønskede tilbygning på vilkår, at det eksisterende
træskur samtidig fjernes.

Herefter ændres Fredningsnævnets afgørelse af 10. marts 1988 til en tilladel-
se.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år fra dato,
jfr. naturfredningslovens § 64 a.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.
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af
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for

NATUAfAEDNINæNÆVNET FOR
ÅRHUSAMISSYUlllit ffl8)NI~

REG.NR.
Modtaget J

Skov- og Naturstyrelsen

- 9 AUG. 1988

Den 5. august 1988 traf Nævnet
Sag nr. S 11/1988

afgørelse i
angående ansøgning om adgang til
øen Hjortholm i Stavns Fjord.

I sagen, der er behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnævnets
formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo
Thing, og det kommunevalgte medlem, skoleinspektør Niels Voss.
Af Arhus Amtskommunes skrivelse af 28. juli 1988 fremgår:
"By- og Landskabskontorets naturafdeling har fra mange sider fået
forespørgsel om muligheden for at besøge Hjortholm, bl.a. fra man-
ge samsinger som ikke har haft mulighed for at komme derud.
Spørgsmålet har været drøftet med kammerherre Lassen som repræsen-
tant for ejerne, og der er enighed om, at der netop for samsinger
var en særlig begrundelse for at give mulighed på et tidspunkt,
hvor det kan gøres uden skade for dyrelivet og samtidig uden for
turistsæsonen. Dette har betydet, at vi har fundet frem til, at
en weekend i august vil være det bedst egnede tidspunkt - mellem ru-
gesæson og turistsæson på den ene side og jagtsæson på den anden side.
Det er tanken, at adgangen til Hjortholm skal ske eftertilmelding i
grupper under vejledning af personale fra vildt forvaltningen , amts-
kommunen og eventuelt Brattingsborg gods.
På denne baggrund ansøges om dispensation fra overfredningsnævnets
kendelse til et arrangement med ekskursioner til Hjortholm i en week-
end i august." ~ . .. -- ., .

Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af natur~redningslovens
§ 34 at meddele dispensation til det ansøgte.

Jørgen Jensen.

Udlkrlften. rigtighed bek,." ...
Ettll n.turfMnln.a1oven k.n Frednln'lnll'ln'" "g.re'-' tlldbrln,_
lor oy.rfr"ninpnllVll.t (a.r. Slotam.rteen 15, 2tN H.rah.lm) at bl.L
.nøgeren. amtara.... kommun...... tyrelHn Ol .n.rte .... t. tannln._
Ol In.tltutlo~.
KI.g"rillen _ 4 uI_ fra dan d.g •• to.ral"" ., m"delt "... kl....
• lIenlled ..
En lIlIad.... .Uer .lllM'\Utlen mi Ikk. u.nytt.. I.r klagefrl~"'.
udi'.. Et kl'll' Indgivet, mi IIl1ad.1Hn all., dllpen"ll,nen Ikke
udnytt... medmindre den opreth.ld.. .t oyam"nlnllanll'lnet. TIll ..
deleen bortfalder. Ufr.mt den Ikk• ., udnyttet IMen 5 ar fra .en.
medd......

,~ fot Athua ,mtl 1Y.Il.e " .. nlt.~ .. d... 5 AUG. 1988
J.rgen JenMII /y }rIW! YlI1lJ0']

.- '_ ... -_ ....... _ ....._ ...- ..- _-..-. ..

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F./'3(1 '3/ BH:"

1/2-~- I. .
• _-""-- ~ IJ""'t
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for

NATURfAEDNIN6SNÆVNET FOR
ARHUS AMTS SVULllit FHEUNIN6b'lUiE(j~

Den 15. september 1988, behandlede Nævnet
Sag nr. S 6/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere et vandreservoir på ejendommen
matr. nr. lo a og 16 a Besser by, Besser,
der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer 'Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skole-
inspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
Ejeren, Age Jensen, var mødt.
For Danmakrs naturfredningsforenings lokalkomite mødte Erik Matthie-
sen og Rie Tønner Hansen.
Endvidere mødte Knud W. Petersen, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 til det etablerede vandreservoir på
vilkår, at bredderne udføres med skråanlæg l : 3, dog l 5 mod syd.
Det er endvidere et vilkår for tilladelse, at den opgravede jord ud-
lægges på det omliggende areal eller fjernes fra det af Stauns Fjord-
fredningen omfattede areal senest den l. oktober 1989.

Jørgen Jensen.

Udskriften. rlgtighed bekræft...
Efter naturfretlningslov.n kan Frednin,.n_vn." Ift.r.' • ., 'ftdbrln,.
for Overfredningsnævnet(adr. Sllttlmlrken 15, 2870 Herah.lm) af .1.1.
ansøgeren, amtsrldel, kommunallJ.styrel.. n Ol .nark.nllt. f.renln,.r
og institutioner.
KlageIristen er 4 ug.r fra c1enclas. afg.r.I •• n .r m.dd.lt cI.n kilO"
berettigede.
En tilladelse eU.r Illspensatien må Ikke uclnytt.. fer kllo'frlllens
udløb. Er klage inogivet, må tillall.'un e".r dIIP.n,sllonen Ikkll
Udnyttes, medmindJ~ den o~r.lhol.ea ., Overlrecnlnlllnatvnel. Till; •
• elsen bortfald.... "fremt den Ikke er UIlnyttel In•• n 5 ir fra cl~l.
meddelelse.

Fredninganæ_t for Arhua amts sydll,e frelfnlngakred., den 26 SEP. 1988
J'~M-"!7~~
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Den 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 9/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

opføre et enfamilieshus på ejendommen
matr. nr. l dz Nordby Hede, Nordby, der
er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 17. november 1981.

I
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalg-
te medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skoleinspektør
Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm
og Christian Grenå.
Endvidere mødte arkitekt Peter Christiansen samt Knud W. Petersen og
Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
8y- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte byggeri på vilkår, at fa-
caderne hvidkalkes, og at tages udføres med røde tagsten, samt at det
eksisterende skur fjernes.I

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter natUrfre~",ngsloven kan Fredningsnævnets afgllrels.r Indbringes
for Overfr.dnlOosnævnet(a.r. SIgtsmarken 15 2870 Hørshelm) af bi a
ans."g~re~. amtsrAdel, kommunalbestyrelsen ~g anerkendte forening'.;
og IOstltutloner.
Klagelrtsten er 4 uger fra den dag afgerelsen er metfdett de klberettige.e. ' nag.
En tilladelse elle~ .i~pensatlon mA ikke udnyttes før klalefristens
U~llIb. Er klagt;' Indgivet, må tIIlad.'sen eller disl'ensationen ikke
u nyUes, medmlOdre den ol'retholdes af Overfredninøsnaevnet. Tilla-
åelsen bortfalder. Sålremt den Ikke er udnyttet inåen 5 Ar fra dens
meddelelse.

Fredningslllllllllet tor Arhus amts sydlige frunlkreda. den 2 6
J.rgenJ~ i7i~ SEP. 1988



REG. NR.

UDSKRIFT
af

forhandllngsprotDkollen
for

NATURFflEONIN6SNÆVNET FOR
ÅRHUS/\MIS 8YLJUG: FHt1Jf~l~c

Den 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 10/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

opføre et redskabs- og brændeskur på ejen-
dommen matr. nr. 4 e Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Dverfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

I Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skoleinspektør
Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
For ejeren mødte Kaj Alexandersen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm og
Chr. Grenå.
Endvidere mødte Knud W. Petersen og Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til opførelse af det ansøgte skur på vil-
kår, at hækken mod Kanhavevej bevares.

I
Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Frednlnllllnævnets afglllrelser IndbrInges
f.r Overfredningsnævnet (adr. SICltllmarken15, 2870 Hørsholm) af bl.a.
ansøgeren, amtsrAdet, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger
og institutioner.
KlagefristlIn er .. uger fra den dag, afgerelsen er meddelt clen klag..
berelll!lede.
En tilladelse eller .isltensetlon må Ikke udnyttes f.r kla!lefristens
udllllb. Er klage ind!llvet, må tilladelsen eller dispensatienen ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af Overfrednin,snævnel. Tilla-
delsen bortfalder, sAtremt den ikke er udnyttet inden 5 Ar fra dens
meddelelse. 2 6 EP i988
I"redningsnævnel fe/( Arhus amts lYdlige fre41nlngskredl. den S '
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UDSKRIFT
af

forttandlingsprotokoiieo
for

NAlURffiEONIN6SNJEVNET FOR
ARHUS AMTS SYDLIGE FHI:lJNINtitlKKffiC:

REG. NR.

Den 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 14/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

opføre en dobbelt carport med redskabs-
rum på ejendommen matr. nr. 4 e Nordby
Hede, Nordby, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 17. november
1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skolein-
spektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
Ejeren, Bodil Larsen, var mødt.
For Danmarks naturfredningsforenings lokalkomlte mødte Anders Holm
og Christian Grenå.
Endvidere mødte Knud W. Petersen og Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.

By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til den ansøgte carport på vilkår, at de
tre nuværende skure nedrives, og at den eksisterende bevoksning i vi-

dest muligt omfang bevares .

Jørgen Jensen.

Udskriften. rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Frednlngan."n ... afgere's., I"dltrln,_
for averfredningsnævnet (adr. Sletsmarken 15. 2178 Hersholm) af el.a.
ansøgeren, amtsraldet. kommunalslIIlyrelMn .. anerken,ll. f.renln,er
Gg institutioner.
Klagefriaten • .. uger fra den ~a,. afgerelsen er meddelt "" kla,.
berettigede.
En lIlIadels. eller dispensat/en må ikke udnyttes før klagetrIstens
udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dlspensati.n.n ikke
udnytt8l. medmindre den ol'retholdes af Overfredningsnævnel. THla-
delsen bortfald.. Sålremt den ikke er udnyttet inden 5 tr fra dens
meddelelse.

FrednlngsnevMt fot Arhua amts sydlige fredningskred •• den 26 SEP. 1988

h;7UvJt~
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REG. NR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATURFREDNINffiNJEVNET FOR

ÅRHUS AMTS SYDLIGE FRBlNINliSKHElJb

Den 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 16/1988 angående ansøgning om tilladelse til

at indrette atelier i eksisterende be-
byggelse på matr. nr. l f Stauns by, Ons-
bjerg, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 17. november 1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skole-
inspektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
Ejeren, Ole Olsen, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm
og Christian Grenå.
Endvidere mødte Knud W. Petersen og Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i med-
før af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte på vilkår, at gavl-
partiet udføres som nordgavlen vist på tegningen, og at vinduesram-
merne udføresi mørke farver og vindskederne i hvidt.

Jørgen Jensen.
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KfG. NR.
UDSKRIFT

af
forhandlingsprotokollen

for
NATUAfREDNINGSNÆVNET RJR

ARHUS AMTS SYDLIGE FRL:lJNINb'SIffiE.O~

Den 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 17/1988 angående ansøgning om tilladelse til

nedrivning af eksisterende sommerhus og
opførelse af nyt sommerhus på ejendommen
matr. nr. 4 d og 4 g Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo thing, det kommunevalgte medlem, skolein-
spektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
Direktør Niels Jensen, Provinsbanken, var mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm
og Chr. Grenå.
Endvidere mødte Knud W. Pedersen og Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte byggeri på vilkår, at
sommerhuset ikke placeres nærmere fjorden end det eksisterende hus,
og at huset males i mørke naturfarver.

Jørgen Jensen.

Udskriften. rIgtIghed beknBft...
Efter naturfred",ngslovan kan FrednlnlsnlllVnets afgøre..., Intlbrlng_
for OvarlrednlngsnlBvnet (adr. Slotlmarken 15, 2170 Harahalm) ar Dl•••
an.øgeren, amtsrådet. kommunalbMtyrelaen eg anarken.te forenln.e,
og institutionIN'.
Klagefristen er • uger fra den dag. afgøre'"n er meddelt den klag..
berettigede.
En tilladelse eller .'spensatlan må Ikke udnytt.. før kisllafristen.
udløb. Er klage in.llvet, mi tilla.elsen eller dispensationen ikke
Udnyttes, medmindre den opretholdes af OverlrednrngsnlBvnet. THla-
delsen bortfalder, Såfremt dan ikke er udnyttet inden 5 år fr. dens
meddelelse.

I"rednlngsnælUlet for ),rhus .mts sye/llge fredningskred., dan SE? 198826
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NA1URFREDNlNOONÆVNET fOR
AP.HU~AM1S tiYUUG!: fHtlJNINliliKREDt,

De n 15. september 1988 behandlede Nævnet
Sag nr. S 19/1988 angående ansøgning om tilladelse til

delvis ombygning af stald til beboelse
på matr. nr. l i Stauns by, Onsbjerg,
der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amts-
valgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, skolein-
spektør Niels Voss, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders Holm
og Christian Grenå.
Endvidere mødte Knud W. Petersen og Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør
af naturfredningslovens § 34 til det ansøgte byggeri.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturlrelllmngslovenkan Fretlnin;anævnllts alllerllls.r Indbringes
lor Overlr.dnlngsnævnet (alllr. Sll~tsmark.n 15, 2870 H.rshlllm) af bl.a.
ansøgeren, amtsrådet. kommunalbestyrelHn og anerkendte fQreninger
Owinstitutioner.
KlagefrIsten er 4 uger fra den c1aW.afgerelsen er mød.1I tlen klage-
beretti.etle.
En tilladelse ell.r tlllI~.nsatlQn ml ikke u!lnytt.. f.r klawefrlstena
udløb. Er klage indwlvet, må tilladelsen eller !lisp.nsati.nen ikke
udnyttes. medmindre d." ollretholli., af Overfredningsnævnel. THla-
lielsen bortfalder, såfremt tlen Ikke er ullny!tet inden 5 tr fra eens
meddelelse.

Frednin.snæ_t tOt Arllus amtasydli.e tredningllkreda, den

~

26 SE? 1988
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen
for

NATURFflEDNIN6SNÆIJNET fOR
~RHUS AMTS &'YOLlliEHlEDNIN6SIiliEtJ:>

Den 29. marts 1989 traf Nævnet afgørelse i
sag nr. S 15/1988 angående ansøgning om tilladelse til at

indvinde sand, grus og sten på ejendommen
matr. nr. 1 a Nordby Hede, Nordby, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 17. november 1981.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnævnets
formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing,
og det kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristensen.
By- og Landskabskontoret har efter besigtigelse af arealet den 12. Januar
1989 anbefalet dispensation til en udvidelse af gravefeltet på nærmere an-
førte vilkår.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation i medfør af
naturfredningslovens § 34 til en udvidelse af gravefeltet mod vest som
vist på vedhæftede luftfoto på vilkår
at alt udtjent materiel og skrot, jfr. fredningskendelsens § 3 f fjernes

fra området snarest og senest 2 måneder fra Nævnets afgørelse,
at det tidligere graveområde ryddes for alle depoter m.v. og reguleres

med den afrømmede overjord,
at de nordlige søbredder i det tidligere graveområde udjævnes efter af-

tale med By- og Landskabskontoret, mens den sydlige søbred i den vest-
lige sø udjævnes med bredhældning på mindst 1:5. Sanddepoter kan even-
tuelt skubbes ud i sidstnævnte sø,

at skovvejen på strækningen fra "knækmasten" og mod sydvest bevares i
graveperioden, således at den så vidt muligt kan benyttes af offent-
ligheden,

at graveområdet, som angivet med stiplet linie på kortbilaget, afsættes
i marken af en landinspektør og beskyttes i hele graveperioden af
mindst 1 m store betonbrøndringe, og

at der opsættes et passende antal advarselsskilte omkring søerne efter
nærmere aftale med By- og Landskabskontoret til erstatning af f.eks.
skiltet ved indkørslen fra amtsvejen.

Jørgen Jensen .
..... ~•.• ,- .,. _. -J

Udskriftens rigtighed beknBftes, l . ".i.o..o
Efter neturfrednlngsloven kan FredningsnævnetI afgørelur ntlb.... ,,"
for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15. 2970 H.rsholm) af bl.L
ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrelsen og anerkendt. forening'"
og institutioner. Id
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelaall ar meddelt den ag..
berettigede.
En tilladelse eller dlapensatlon mA Ikke udnyttes før kleg~na
udløb. Er klage indgivet, må lIlIadelaen eller dispensationen ddca
udnyttes, medmindre den opretlloldea sf Overfrectnlngsnævnet. nUa-
delsen bortfalder. aåfremt den Ikke ar udnyttet inden 5 Ar fra dens
moldoelelse.

Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige frednlngskrøcls. den 3 1 HRS.1989

,
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UOS~RIFT REG. NR.
fortUIndllngsprOlOkollen

1'01

NAH.!t-t-fi:otilfftidNÆ'JNET roo
:':-:ritJt AM/l:. ~YtJLiLt .-f.tJt ..!~.:.

Den 6. april 1989 traf
Sag nr. S 4/1989

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse for
Jens Bjerring-Poulsen og Erik Wessberg
til at besøge en række holme i Stavns Fjord,
der er omfattet af Stavnsfjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget F~ednings-
nævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer
Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristensen,
og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte
på nærmere anførte vilkår.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele tilladelse til Jens Bjerring-Poulsen og Erik Wessberg
til at besøge en række holme i Stavns Fjord på vilkår,
!1 de fornødne tilladelser fra ejerne indhentes,
at færdsel og ophold sker under hensyntagen til ynglefuglene, samt
at Naturafdelingen, Århus Amtskommune, får kopi af de foretagne regi-

streringer.

Jørgen Jensen.
Ud.krIft..,. rigtighed b.krattea.
Efter natur1reclnlngllOyen kan Fredningsnevnets atg.,.lser Indbringes
for OverfradnlnglNlYll.t (adr. Slotsmark.n 15. 2970 H.rahOlm) af bi ...
anugaren. amtsrid.t, kommunalbestyrelsen og anerkendt. foreninger
og Inatitutloner.
Klag.frIsten er .. uger fra d.n dag. afglllrelsen er meddelt den Idage-
ber.ttiged'.
En tillod"" .U.r d!Sp-30~Z:ir.r. m!l i"ka u.nyt:es :or klagetrister.:;
ud/IN>. Er klag. an;;.I"':/ ~.IJ t:..:..;Cls.n itl "'~ . 'spt':,:si:ionen Ikk~
uc:ny:t.a, mec:mlnøre ...... c .·re:l,o~ ~ =.' Cvel'e n ~.~:Bynet. TiII.-
dlll3tat1 bortfald .... st.. ~n.. ""en 1";'_ flr ,"_.ly'U.t :.. :...... ~ ir fra den.;
mcduelalsa.

1 3 APR. 1989

Miljøministeriet
Skov- og Nat~t~lsen
J.nr. SN / -:5 O :3//.z.. - 3- Sir.
Aht:1lr.
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UDSKRiFT
af

f~IJngspfOUlkoUen
tor

NAru~Iiii.JNÆ~NEI FOR
;'JiHIJ,':: AIY11b oYilLK,f ;""t1tJ.)j\II~

REG. NR. O? 2 "'.DI/O

len 11. maj 1989 behandlede
ag nr. S 6/1989

Nævnet
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af reservoir til mark-
vanding på ejendommen matr. nr. 44
Toftebjerg by, Onsbjerg, der er om-
fattet af Staunsfjord-fredningen.

s~en, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
redningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte

led1m, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
I. ter Kristensen.
Iy- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
lnsøgte.
ler var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af
laturfredningslovens § 34 at meddele dispensation til etablering
tf det ansøgte reservoir på vilkår, at det udgraves med
lredhældninger på 1 : 5 i hvert fald mod øst og nord, og at den
lpgravede jord spredes på de omgivende arealer eller andre
lyrkede landsbysarea ler.

Jørgen Jensen.

I
Udskriften' rfgtlghed bekreft ..
Efter naturfr8dninglloven kan Frednlng,n~_ afg""" Indbrm,..
for Overfrlldning_net (adr. S10tunarken 15. 2t1O H.rWlolm) af bi ...
anug~. amtartøet. kommunaJbeetyr.'MI'I Ol an~ JONninger
og Institutioner.
Klagefrilten •• ug. fra den dag, .,.. ... ,Mft ., meddelt den ~
berertlgada.
En tillad .... "ler dispanaatlon m' 'ktee 1ICl/lYltel f. Idagefrlatenl
udl.b. Er klage Indgi.... rn& tlJladefaen eI'er dlapenaationen lIdra
uc1nYtt-. m«1mind~ den o,t'ethold.. at Overtreclnl~et. THI..
delaen bortraider, alfNmt eIen IIdce er Uånyttet Inden 5 Ar fra d_
mecJdeleiM. - _ ~ __ • 1-

UdskrIft sendt tIl:

Ansøger

KOllllllune

Arhus Amt

Danmarks NaturfrednIngsforenIng

-SkOY- og Naturstyrelsen

prreclnlRgll\lhl\tlt for Amua amta lyd'''. lrednl/tllkNd .. den 3 O HAJ 1989
".,.en JtnNIl

,e
Miljøministeriet
Skov- og NatW'StyreJ.aen
J.nr.SN I p.. ({/t 2.. dool
Aktor. ~t-



•

I

SL Modtaget'
"ov- og N ta urstyrelsen

- ~ FEB. 1989

UDSKRIFT
af

forhandllngspfotokollen
for

NATUffffDNltØlNÆVHfT FOR
4RHUS~IS 8YDLI6EFflEIWJ~

Den
Sag

11
1. februar"1989 traf
nr. S 26/1988

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til en
mindre jordfordeling med henblik på
driftsomlægning på matr. nrl Q1 n m.fl.
Besser by, Besser, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17 • no-
vember 1981. S jAVtJS. FJoR])

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Frednings-
nævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer
Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristen-
sen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard.
By- og Landskabskontoret har ikke haft bpm~rkningpr til det ansøgte.
Der var i fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan FrednlngsnIIVMII Itg_,."" IndtlftngM
for Overfredningsnevnet (Idr. Slotsmarkan 15, 2870 Hal'lholrn) at tll.l.
ansøgeren. amtsr6det, kommunalbeatyraJ.. n og ane~enøtl rortnlllllr
og Institutioner.
Kløgefristen er 4 uger fri den dag, afg.r.ll.n Ir medd.lt ... " Ide; ..
berettigede.
En tilisdeise eller dispensation må Ikke udnytl~ t.r kll;elrlltenl
udløb. Er klage indgivet. må tIlladelsøn alle, dl~p.n .. t10nen Ikke
udnyttes. medmindre den opretholdes af OverfrecnlnglnltYnat. TIlie-
delsen bortfalder, BlJfremt den Ikke er udnytlal Inden 5 lr fra dlns

meddelelse. 2 FEB
Fredningsnævnet for Arhul amts sydlige frednlnlllkNCt., "III • 1989

Jørgen JellllØn

f_Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN JØII/;.z - t?Oo /

Akt. nr./, -



UDSKRifT
af

forhandlingsprotokollen
for

NAl ~FÆDNlNIJaNÆ'INET FOR
ARHlÆ AM!b ~VLJLll.:f H1EUNlI~'KHEDS

Den 27. juni 1989 traf Nævnet
Sag nr. S 7/1989

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 1 JULI 1989

afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse
til at besøge Hjortholm i Stavns
Fjord, der er omfattet af Stavns
Fjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Det fremgår af ansøgningen, at Frednings-faglig forening ansøger
om tilladelse til at foretage en ekskursion til Hjortholm den 17.
august i forbindelse med et græsningsseminar.
Der vil maksimalt være 24 deltagere fra Skov- og Naturstyrelsen
og amternes fredningsadministrationer.
Formålet med turen til Hjortholm er at få demonstreret og
diskuteret den igangværende pleje med samgræsning med får, kvæg
og heste samt de iværksatte registreringer m.m ••
Transporten derover forestås af tilsynsførende Knud Stjerne.
Græsningsseminaret arrangeres af Skov- og Naturstyrelsen og
Fredningsfaglig Forening.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse i
medfør af naturfrendingslovens § 34 til den ansøgte ekskursion
til Hjortholm.

•

I

Udskriften. rigtIghed bekreft ••
Eft.r naturfredningsloven kan Frednlng.n"'" .fg-.t.... Indbrtnøee
for OverfredninglnllYnet (adr. Slotamarkln 15. 2870 "'rehotm) af 1Il.a.
anuge,.,. arntar6d... kOmmun.lbeICyrIl ..... Ol anerbftclte roren.,.,
og Institutioner.
Klag.frlst.n er .. ug. 're den dag, ",.,.1Un ... INddelt delt Idate-berwttlgad'.
En tillacs.... .ller dlsøenaaUoft m' 'ko udnyttel f.r Idag"""""
udleb. Er klag. Indgivet. m' tillade/MIl ell. d..,....tlonen IIdl8
udnytt-. medmindre d.n OllretholdØ .f Ovlffradntnøenemet. THI..
d"aen bortf.Id.. ...frem! den Ikke er udnyttet Inden 5 &r fr. dens
madd .......

frednlnpnllVnet for ArI\uI amts Iyålltelradnlllgl/lred8, dan 8 JULI 1989

r;'::;;~~

Udskrift sendt til:
Ansøger
Kommune

Arl1us Amt
Danmarks Naturfredningsforening
Skov- og Naturstyrelsen

Ce'e 7 s*.



U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 23. november 1989 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. S 15/1988 angående ansøgning om ændring af vilkår

for Nævnets tilladelse af 29. marts 1989
om gravetilladelse på ejendommen matr.
nr. 1 a Nordby Hede, Nordby.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
~dningSnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele forlængelse af
fristen for rydning af det tidligere graveområde for depoter m.v.
og regulering af den afrømmede overjord. Nævnet forlængede
fristen, således at vilkåret skal være opfyldt senest den 1.
januar 1991 .

..... Jørgen Jensen.
~kriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
~bringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
~sholm) af b.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
~rkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse el ler dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds, den 1.

idecember 1989. -r ,;:'lY'''''/ !1v~:/riJØlrgen Jensen.
ansøger, kommune, amt, Danmarks
samt Skov- og Naturstyrelsen.

~krift er sendt til:
Naturfredningsforening

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen- . .
J.nr. SN
AL. ......



REG. NR.
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opføre en 41 m2 stor dobbelt carport
med redskabsrum på ejendommen matr. nr.
4 ~ Nordby Hede, Nordby, der er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse
af 17. november 1981 .

•
MØdt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen, sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard, og overassistent Ingrid Thykier.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
Ejeren, Bent Nielsen, var mødt.
Endvidere mødte Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret har udtalt, at hvis der meddeles
dispensation, bør der stilles vilkår om, at den eksisterende
beplantning på grunden samt i vej- og naboskel bevares og fornyes

li nødvendigt omfang, at husene sammenbygges, og at de males i .
samme farver, således at der opnås den størst mulige ensartethed.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele afslag på det

ttansøgte. Nævnet lægger til grund, at der på ejendommen er opført
et sommerhus på 60 m2 og en lukket garage på 21 m2• Den ansøgte
carport på 41 m2 vil forøge ejendommens bebyggede areal med ca.
50%, og Nævnet finder, at en sådan forøgelse af bebyggelsen vil
være i strid med fredningens formål, der bl.a. indeholder et
generelt forbud mod yderligere bebyggelse.

Den 7. december 1989 traf
Sag nr. S 19/1989

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.tt Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser

~ indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
~lj~~JJm) af b.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN / ~ I1/11-000«

r- ~



REG. NR. o ?2 Y6 ffl .
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 7. december 1989 traf
Sag nr. S 22/1989

•

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at opstille yderligere 12 campinghytter
på ejendommen matr. nr. 6 f m.fl.
Stavns by, Onsbjerg, der er omfattet af
Overfredningsnævnets ~kendelse af 17 •
november 1981.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen, sekretæren, retsassessor Otto
Bisgaard, og overassistent Ingrid Thykier.
For By- og Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
For ejeren mødte Ole Jensen.
Endvidere mødte Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
By- og Landskabskontoret og Samsø kommune har intet haft at
indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet
naturfredningslovens § 34

enighed om at meddele dispensation fra
til det ansøgte.

I

I
•

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes •
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af b.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
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•

U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

•

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et nedsivningsanlæg på ejendom-
men matr. nr. 1 a Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Stavns Fjord-frednin-
gen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen, og sekretæren, overassistent
Ingrid Thykier.
For Landskabskontoret mødte ingeniør M. Thiesen.
For Brattingsborg gods mødte skovfoged Arne østergaard.
For Samsø kommune mødte Einer Madsen, Arne Liltorp og Kjeldahl.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders
Holm og Rie Tønder Hansen. Lokalkomiteen havde ingen kommentarer.
Amtet henviser til det skriftlige og det fra Naturfredningsrådet
anførte om dispensation fra fredningen og strandbeskyttel-
seslinien.
Nævnet fandet ikke, at der forelå ganske særlige omstændigheder
til at meddele dispensation fra strandbeskyttelseslinien, og
fandt ikke begrundelse for at meddele dispensation fra
fredningskendelsen.

Den 5. april 1990 traf
Sag nr. S 27/1988

•

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse .

.. Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 6.
• apri l 1990. f&?;r:t/'",;It~1J~v

VIiljøministeriet J ø g E(n te n:::,e n •
,kov- og Naturstyrelsen
l.nr.SN I 2 ll{' ~-eoo~ ..§U(
~kt nr 5r



,

l,

REG. NR. ()? ~ y{, .00 o
U d s k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 3. maj 1990 traf
Sag nr. S 6/1990

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et åbent vandløb på ejendommen
matr. nr. 11, 12 og 13 Stavns by,
Onsbjerg, der er o~fattet af Stavns
Fjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed o~ at meddele tilladelse til
det ansøgte i medfØr af naturfredningslovens § 34 på vilkår, at
det opgravede jord udplaneres på de omliggende marker, så der
ikke opstår terrænændringer.

Jørgen Jer.sen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, m~ tilladelser. eller
dispensationen ikke udnyttes, medminere den opretholdes af
Overfredningsn~vnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
Udp),ttEt inden 5 år fra dens meddelelse.
~;:~~ingSnæv"et for Arhus a~~~ge Fredr.lngskreds. der. 3. maj

Jøfg~n (JenSEn.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, arrt, Danmarks

MiljJWhMreH~f d n i n g s f o r e n i n g s a mt S k o v - o g N a t u r s t y r e l s e n •
Skov- og NaturstYl'elsen
J.nr. SN 1:;).(1/12 -00 o\(
Akt.nr!1.



•

I

REG. HR. "'2~1'.oo

U d S k r 1 f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget.
Skov- og NaturstyrefselT

1 8 JUHI 1990

Den 13. juni 1990 traf
Sag nr. S 8/1990

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til ud-
stykning af ejendommen matr. nr. 4 g og
1 d Østerby by, Besser, der er omfattet
af Overfredningsnævnets kenpelse af 17.
november 1981.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte
under forudsætning af, at matr. nr. 1 d Alstrup by, Besser,
drives i overensstemmelse med frendingsbestemmelserne, jfr.
kendeisens § 3, afsnit c-e, der omhandler forbud mod blandt andet
pløjning, gødskning og afvanding.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34.

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 15.
j u n i 1 9 9 O • l'h Jri r1!'J-1,/[ ~'YfAt~1

Jør,~~n 'Jensen.
Udskrift er sendt ti l: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

-l' "te'Ml JønunlS net
Skov- Ol! N øf ..."Stvre1sen
J.nr. SI. ...-sn:-
Akt. nr.
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REG. NR. '7 2. ~ ~ .0 O

u a s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. juni 1990 traf
Sag nr. S 9/1990

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
udvide et vandhul på ejendommen matr.
nr. 16 a Besser by, Besser, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 17. november 1981

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Vandhullet vil blive udvidet fra ca. 150 m2 til ca. 350 m2•

Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34 under
forudsætning af, at den opgravede jord jævnes ud på de omliggende
arealer.

Jørgen Jensen.
/,

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 15.
juni 1990. t i'/)'VI 1

I . ! 1Il/. /!"t"!4uJø g~n ensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG. NR. (J. 91J.. Y6.hO
U d s k f i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et 800 m2 stort vandhul på e-
jendommen matr. nr. 2 x Stavns By. Ons-
bjerg, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 17. november 1981 •

I sagen. der har været behandlet skriftligt. har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34 under
forudsætning af, at den opgravede jord jævnes ud på de omliggende
arealer.

Den 13. juni 1990 traf
Sag nr. S 10/1990

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag. afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet. må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.-
Fredningsnævnet for Arhus amt~ sydlige Fredningskreds, den 15.
juni 1990. tf;'·

'f'YV'~A/f.Atrh)Jør 'e~ Jens-en':'

Udskrift er sendt til:, ansøger, kommune. amt. Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

4fUøministeriet
o.;>KOV- og Naturstyrelsen
J.nr. SN '~lI 1/2_ O O U
Akt. nr. I " T Bit-

~
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REG.NR. 72.~".o o

U ti s k r i f i
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 13. juni 1990 traf
Sag nr. S 11/1990

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et 300 mZ stort vandhul på
ejendommen matr. nr. 6 a Besser by,
Besser, de~ er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. november
198 l •

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34 under
forudsætning af, at den opgravede jord jævnes ud på de omliggende
arealer.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amtÆ sydlige Fredningskreds, den 15.
j u n i 1 9 9 O • 7 l.

lrr;w/! 1/lA/fAiJørg~n",'~ens~n •
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



REG. NR. c2 ~ ~ ." o

OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15 JF /bop
2970 Hørsnolm
Telefon 45 76 57 18

Tove og Bent Nielsen
Hessensgade 21, 2.
2300 København S .

Den l. juni 1990
J.nr. 2471/80-1/88

•
•

Ved en afgørelse af 7. december 1989 har Fredningsnævnet for Århus Amts Syd-
lige Fredningskreds afslået at meddele dispensation til opførelse af en dob-
belt carport med 2 redskabsrum på Deres ejendom, matr.nr. 4 k Nordby Hede,
Nordby. Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. no-
vember 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord på Samsø.

Denne afgørelse har De påklaget tilOverfredningsnævnet, idet De bl.a. har
henvist til, at sommerhuset på naboejendommen matr.nr. 4 ~ Nordby Hede, i
tidens løb er blevet udbygget fra 50 m2 til 130 m2, senest ved en tilbygning
af samme størrelse, som den der ønskes opført på Deres ejendom.

Af Overfredningsnævnets kendelse fremgår, at der med nogle nærmere angivne
undtagelser ikke må opføres ny bebyggelse på det fredede område, herunder ved
tilbygning til eksisterende bebyggelser.I
Det fremgår af sagen, at Deres ejendom ligger i et mindre, bebygget område
mellem Langørvejen og Stavns Fjord. Området er bebygget med 6 sommerhuse
og et helårshus, der alle er opført før fredningen blev gennemført.

Om Deres ejendom, der delvis ligger søværts strandbeskyttelseslinien efter
naturfredningslovens § 46, foreligger oplyst, at den har en størrelse på knap
1.000 m2 og at der her er opført et sommerhus på 60 m2 samt en fritliggende
garage- og udhusbygning på 21 m2• I tilslutning til sidstnævnte bygning Øn-
skes nu opført en dobbelt carport på 41 m2 med 2 redskabsrum.

Om byggeriet på naboejendommen, matr.nr. 4 ~, er oplyst, at fredningsnævnet i
21988 tillod dette forlænget med en tilbygning på godt 41 m opført i samme

Fu 10-1 \ (
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stil som det eksisterende hus. Endvidere tillod fredningsnævnet i 1988, at
der blev opført en dobbelt carport på 34 m2• Sidstnævnte tilladelse var be-
tinget af, at 3 ældre skure blev nedrevet og at den eksisterende bevoksning
blev bevaret i størst muligt omfang.

Århus Amts tekniske forvaltning har over for Fredningsnævnet og Overfred-
ningsnævnet udtalt, at en eventuel tilladelse til yderligere byggeri på De-
res ejendom bør ledsages af vilkår om, at den eksisterende beplantning på
grunden samt i vej- og naboskel bevares og fornyes i nødvendigt omfang og at
den ønskede udvidelse af ejendommens udhusbygning gennemføres som en egent-
lig tilbygning til den nuværende bygning, der males i samme farver, så der
opnås den størst mulige ensartethed. Amtet har forelagt Over fredningsnævnet
fotos af de eksisterende bebyggelser på både Deres og naboejendommen •

Samsø Kommune har overfor Århus Amt anbefalet, at der meddeles zonelovstil-
ladelse til det ansøgte byggeri.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet finder, at der i denne sag foreligger sådanne ganske sær-
lige omstændigheder, at den ønskede nybygning bør tillades opført på de af
Århus Amt foreslåede vilkår.

på de nævnte vilkår ændres fredningsnævnets afslag herefter til en tilladelse .

Vilkårene vil blive tinglyst på ejendommen jf. naturfredningslovens § 64.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens med-
delelse jf. naturfredningslovens § 64 a.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer. Afgø-
relsen er enstemmig.

Meav:.nlffYi2Js en
, {lf4.
J. Fisker

eksp.sekr.



U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

RE~ S1> O? :o~:~~
Skov- og Naiurstyrelsen

kU0 2 5 JUNI 1990

Den 21. juni 1990 traf
Sag nr. S 15/1990

•

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
oprense et 600 m2 stort vandhul på ejen-
dommen matr. nr. 11 Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte. Placering af det
opgravede materiale skal aftales med Århus Amtskommune,
Landskabskontoret.

I

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren. amtsrådet. kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet. må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder. såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds. den 22.
juni 1990. li

1''J1y1~114W
J~' 9,fn Jensen.

Udskrift er sendt til: ansøger. kommune. amt. Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

\1i1jmninisteriet
3ko',:- og Naturstyre1sen
J.nr~ 121111'2- ocJd '!
Akt. 1~

L. V S
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REG. Nit o/:J.Yb.OOD

UdSkrIft
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaget f
Skov- og Naturstyrelsen

- 1 AUG. 1990

Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
ekskursion den 25. og 26. august 1990
for samsinger til Hjortsholm, der er om-
fattet af Overfredningsn~vnets kendelse
af 17. november 1981.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
J. øster Kristensen.
Landskabskontorets naturafdeling vil forestå arrangementet ..
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra
naturfredningslovens § 34 til det ansøgte ekskursion den 25. og
26. august 1990.

Den 30. jul i 1990 traf
Sag nr. S 18/1990

Jørgen Jensen.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens mepdeleise.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 31.
jul i 1990. ~ r4r/~llt~4Jø g1n ~'nse~
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen .

.f!'
l1i1}øministeriet
;kov- og NaturstyrelseIl
nr. SN ~'" \\ \\ 1-0 00 l(
kt. nr l Lf



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 30. august 1990
Sag nr. S 12/1990

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere en rasteplads for prærievogne
på ejendommen matr. nr. 113 e Besser by,
Besser, der er omfattet af Stavn s Fjord-

-fredningen.

I sagens behandling har deltaget Fredningsnævnets formand,
dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing,
og det kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristensen.
Det kommunevalgte medlem har sammen med arkitekt M.H. Thiesen,
Århus Amtskommune, besigtiget ejendommen. Under besigtigelsen
var Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Holm
repræsenteret. Endvidere var ejeren, Olga Arendrup, og de
tidligere ejere, Vilma og Erling Martinussen, mødt.
For Samsø kommune mødte Peter Lund Thomsen.
Ansøgeren, Pia Eriksen, var ikke mødt.
Danmarks Naturfredningsforening og ejeren, Olga Arendrup, kunne
ikke anbefale ansøgningen.
Da det for Fredningsnævnet er oplyst, at ansøgeren, Pia
Eriksen, har afhændet prærievognene, betragter Fredningsnævnet
sagen som bortfaldet.,

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven Kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller

lA~ dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke



år fra dens meddelelse.
Arhus amts sydlige Fredningskreds,

f;;,11'~i~t/tujJøt~ffn Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

er udnyttet inden 5
Fredningsnævnet for
august 1990.

I

I

den 30.



REG. NR. (). 71. Y/'.(!)(!) o
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Frednlngskreds.

Skov- MOCfteger I
og Naturatyl8'sen

27 AUG. 1990

•

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til op-
stilling af læskærm ved Sælvigbugtens
Campingplads, der er omfattet af strand-
beskyttelseslinien og Stavnsfjord-fred-
ningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen, sekretæren, retsassessor Otto

·Bisgaard og overassistent Ingrid Thykier.
For Landskabskontoret mødte arkitekt M.H. Thiesen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders
Holm og Rie Tønder Hansen.
Endvidere mødte Peter Lund Thomsen, Samsø kommune.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Landskabskontoret har ikke kunnet anbefale det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke kunnet anbefalet det
ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at udtale, at der ikke er
forelagt Fredningsnævnet sådanne oplysninger, at der foreligger
ganske særlige omstændigheder til at dispensere fra forbudet i
naturfredningslovens § 46, stk. 1, hvorfor Fredningsnævnet
meddeler afslag på det ansøgte.

~Y:t~~~MJJ/~~erl Jensen.

Den 16. august 1990
Sag nr. S 5/1990

,

tt1iljøministeriet
okov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I ~ H tIl..'C> 00 lf ,Btt-
Akt. nr. / 5



•

UdSkriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 23.
august 1990.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening-samt Skov- og Naturstyrelsen.

,
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•
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OVERFREON INGSNÆVN ET Slotsmarken 15 LR/ ic
29;0 Hørshoim
Telefon 45 76 57 18

Samsø Kommune
Langgade 2
8792 Tranebjerg

Den 19.12.90
J.nr. 2471/80-2/90

Vedr. ansøgning om tilladelse til opstilling af læskærm ved Sælvigbugtens Cam-
pingplads - kommunens j.nr. 05.05.04G01 .

Fredningsnævnet for Århus Amts Sydlige Fredningskreds har i en afgørelse af
16. august 1990 i medfør af naturfredningslovens § 46 (strandbeskyttelseslini-
en) meddelt afslag på kommunens ansøgning om ovennævnte foranstaltning på Hav-
vejen på Samsø. Arealet er tillige omfattet af fredningen af arealer ved
Stavns Fjord, jf.Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981. Det an-
søgte kræver derfor også en dispensation i forhold til fredningsbestemmelser-
ne, jf. naturfredningslovens § 34.

Fredningen indeholder bl.a. bestemmelse om, at der ikke må opføres yderligere
bebyggelse (herunder skure, boder o.lign.), og at der ikke må etableres andre
faste konstruktioner og anlæg end bygninger.

Kommunen v/Udvalget for Teknik og Miljø har påklaget fredningsnævnet s afgørel-
se tilOverfredningsnævnet under henvisning til, at læskærmen er af stor betyd-
ning for især skolebørn, der benytter bussen, og at ansøgningen er begrundet i
en ændring af busd!iften, så bussen ikke som tidligere passerer forbi en eksi-
sterende læskærm få hundrede meter mod nordøst. Endvidere anfører kommunen,
at der på det pågældende areal, hvor den nye læskærm ønskes placeret, i forve-
jen er indrettet en vigeplads til bus og biler med bænke og borde. Disse bæn-
ke og borde, som er opstillet af amtsvejvæsenet, er ifølge fredningsnævnet ik-
ke godkendt i henhold til naturfredningsloven.

1t1):. sN 1111/11--OooCf
Fu 10-1 o.hi < 17
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Århus Amtskommune, Landskabskontoret, har over for fredningsnævnet ikke kunnet
anbefale at give tilladelse, da amtet finder, at afgørende landskabelige hen-
syn taler imod den ansøgte placering, da arealet er smalt og helt åbent. Hel-
ler ikke Danmarks Naturfredningsforening har over for fredningsnævnet kunnet
anbefale det ansøgte. Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har til
Overfredningsnævnet udtalt, at styrelsen ikke har bemærkninger til klagen.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet er enig med amtets landskabsafdeling i, at det set ud fra
et landskabeligt synspunkt er uheldigt at etablere anlæg som det ansøgte på
det pågældende sted.

Overfredningsnævnet finder imidlertid, at der af hensyn til afvikling af den
kollektive trafik må sikres opretholdelse af rimelige betingelser for ventende
passagerer.

Under hensyntagen til den ændrede busdrift ændrer Overfredningsnævnet derfor
fredningsnævnets afgørelse således, at der meddeles dispensation fra naturfred-
ningslovens §§ 34 og 46 til det ansøgte. Dispensationen gives på betingelse
af, at et skitseprojekt for læskærmen forelægges fredningsnævnet til godkendel-
se med henblik på at sikre en landskabeligt set acceptabel løsning, at den
eksisterende læskærm på Stavnsvej fjernes umiddelbart efter etableringen af
den nye læskærm, og at den nye læskærm ved tilbagelægning af busdriften via
Stavnsvej flyttes til den oprindelige læskærms placering.

I sagens behandling har deltaget samtlige Overfredningsnævnets II medlemmer.
Afgørelsen er enstemmig.

Med ~~ig hilsen
~~~~~/~/
Lars Rudfeld

fm.
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OVERFREDNINGSNÆVN ET Slotsmarken 15 JF / ic
2970 Hørshoim
Telefon 45 76 57 18

Samsø Konunune Den 19.12.90
J.nr. 2471/80-1/90Langgade I

8791 Tranebjerg S •

Fredningsnævnet for Århus Amts Sydlige Fredningskreds har ved en afgørelse af
5. april 1990 afslået at dispensere fra Overfredningsnævnets afgørelse af
17. november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord og fra strandbeskyt-
telseslinien efter naturfredningslovens § 46 til etablering af et nedsivnings-
anlæg, som Samsø Konunune ønsker at etablere på areal af matr.nr. I ~ Nordby He-
de, Nordby. Denne afgørelse har kommunen påklaget tilOverfredningsnævnet.

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord har til hovedformål at sikre, at are-
aler i og i nærheden af fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabe-
lig og kulturhistorisk forskning samt at frenunebeskyttelsen af fuglelivet i
området. Specielt i områder, der på fredningskortet er vist som "fugtigt are-
al", må der derfor ikke foretages nogen form for indgreb i den eksisterende
tilstand, herunder terrænændringer eller indgreb i vegetationen, medmindre det
er nødvendigt for forskningen, eller det sker som led i det offentliges land-
skabspleje.

Arealet oplyses endvidere at være helt eller delvis omfattet af bestemmelser-
ne l naturfredningslovens § 43 b, hvorefter strandenge og strandsumpe på over
3 ha kun må ændres med tilladelse fra amtet.

Anlægget vil medføre, der o 340 2 areal etableres dræn i stenfa-at pa et m stort
skiner i en dybde af 0,60 m, og at der fra den offentlige vej tillangør til
ca. 12 m fra kysten sker en regulering af jordoverfladen. Herudover vil kun
3-4 dæksler være synlige over terræn.

AV -- /( 211/12- CJc>oL(
AYU::-_18Fu 10-1
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Århus Amt har om de landskabelige og naturmæssige forhold bl.a. udtalt, at an-
lægget udover de nævnte terrænarbejder vil medføre indgreb i botaniske værdi-
er, ændring af en smuk landskabelig overgang mellem Lillehavet og Langør by
samt formentlig udsivning til terræn og Lillehavet. Amtet har imidlertid an-
set det foreslåede anlæg for tilfredsstillende i recipientmæssig henseende og
har derfor meddelt principiel godkendelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens
regler.

•
Fredningsnævnet har forelagt sagen for Naturfredningsrådet, som bl.a. har ud-
talt~ at en dispensation i givet fald vil medføre væsentlige og varige ændrin-
ger både i de specifikke botaniske forhold og i den almindelige strandengska-
rakter i området. Herudover vil de landskabelige forhold undergå uønskede æn-
dringer i de dele af det fredede område, som grænser op til Langør by. Rådet
har over for Overfredningsnævnet oplyst~ at dets udtalelse er baseret på nøje
kendskab til det pågældende område.

Samsø Kommune har i sin anke tilOverfredningsnævnet bl.a. oplyst~ at spilde-
vandet fra Langør kloakering i dag pumpes ud i Stavns Fjord efter septictanke/
trixtanke, medens det nu projekterede anlæg er et underjordisk nedsivningsan-
læg. Anlægget~ som er principielt godkendt af amtet, er led i kommunens spil-
devandsplan og vil kun i ringe grad medføre ændringer over terræn.

Overfredningsnævnet skal udtale:, Der forelå - som det fremgår af foranstående - tungtvejende grunde for at gen-
nemføre fredningen af arealerne ved Stavns Fjord~ og ikke mindst de fugtige
kystnære arealer fandtes af Overfredningsnævnet at burde undergives en kraftig
beskyttelse. Under disse omstændigheder må der foreligge ganske særlige grun-
de for, at der meddeles dispensation fra bestemmelserne i Overfredningsnævnets
afgørelse af 17. november 1981.

Det forhold, at der som led i Samsø Kommunes spildevandsplan ved det projekte-
rede nedsivningsanlæg opnås en mere tilfredsstillende ordning af spildevands-
bortledningen i dette område af fredningen~ må imidlertid anses for at udgøre
en ganske særlig grund til, at der bør meddeles dispensation til gennemføre 1-



I

,

3

Sen af dette projekt. Da de fysiske ændringer i terrænet samtidig må anses
for at være begrænsede, finder Overfredningsnævnet, at der i medfør af fred-
ningsafgørelsen og naturfredningslovens § 46 bør meddeles tilladelse til det
ansøgte anlæg.

Herefter ændres fredningsnævnet s afgørelse af 5. april 1990 til en tilladelse.

Det tilføjes, at spørgsmålet om eventuel tilladelse efter bestemmelserne i na-
turfredningslovens § 43 b afgøres af Århus Amtsråd.

I sagens behandling har deltaget samtlige II medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

\
. Fisker

eksp.sekr.
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li d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

~-- ' - ",.,.
Sk<N~Ogl\latu:St~relsen

9 JAN. 1991

Den 8. januar 1991
Sag nr. 25/1990

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
udvide et 100 m2 stort vandhul til 300 m2

på ejendommen matr. nr. 3 i Alstrup by,
Besser, der er omfattet af Staunsfjord-
fredningen.•

•
I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen ••
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til

_det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34. Nævnet
forbeholder sig i forbindelse med en efterfølgende besigtigelse
at stille vilkår om placering af det opgravede materiale.

11Y'/'Wj'vtWi1A
Jø . g;e n J e n s e n •

•
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus. amts sydl ige Fredningskreds , den 8.
januar 1991. ~,' J

! (r'1}f!Af/Jt~
J ø~gefl J e n se n .

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

,

~ljørninisteriet
Skov- og Nat~styreJsen
J.nr.SN \ 9..' \ l\~-o OO\..(

Akt. nr. '"
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REG. NR. o. 72 L.j b. 06

Modtager I
Sltov- og Na:wsfyrelsoo

U d s k r i f t 3 O :'?R. 1991
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Den 29. apri l 1991
Sag nr. S 3/1991

traf Nævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere en bålplads på ejendomen matr.
nr. 15 Nordby Hede,Nordby, der er omfat-
tet af Stavns Fjord-fredning~n og strand-
beskyttelseslinie.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Der forelå ansøgning af 25. marts d.å. med bilag.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte i overensstemmelse med ansøgningen, jfr.
naturfredningslovens § 34 og § 46.

. Jørgen Jensen.
,I i I

Udskriftens r~gtighed bekræftes\' ~
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævne~s afgørelser
indbringes for Overfredningsnævret (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner. ~
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede. .
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse~
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 29.
april 1991. ... I

!.'/:'/"1~~"4;!'!-JJørgen Jensen.
Udskrift er sendt ti l: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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REG.NR. 72L10~OO
Modtaget'

Skov- og NatursfyreIsenU d S k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for ~~ .
Århus Amts sydlige Fredningskreds.

- 't JUNI 1991

Den 31. maj 1991

Sag nr. S 5/1991
traf Nævnet afgørelse i

angående ansøgning om tilladelse til ad-
gang til øerne i Stavns Fjord i forbindelse
med feltbotaniske undersøgelser.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Der forelå ansøgning af 1. maj 1991 fra Århus Amtskommune .
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af
naturfredningslovens § 34 at meddele dispensation til det
ansøgte i overensstemmelse med ansøgningen af 1. maj d.å .. Til
tilføjes, at ejers/forpagters tilladelse må indhentes særskilt.

J

lil ~ I'J (, -
r,(I) l:;vvVVAv.,'

J ø lt' g el' J e n s e n .

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser.indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970

Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
a~erkendte foreninger og institutioner. ~
K,agefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
ktageberettigede .
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 31.
maj 1991

Jorgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



2 O JUHI 1991

U d s k !" i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

Modtaoet I
Skov- og Naturstyrelsen

Den 13. juni 1991 traf Nævnet afgørelse i
Sag nr. S 9/1991 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere et nedsivningsanlæg på matr. nr.
34 ap Toftebjerg by, Onsbjerg, der er om-
fattet af Stavnsfjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem, gårdejer
Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret har anbefalet det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation
efter § 34 i Stavnsfjord-fredningen til etablering af
nedsivningsanlægget på vilkår, at der ikke sker ændringer af
terrænet.

•e
•

Udskriftens rigtighed bekræftes .
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner .
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes fØr
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 14.
juni 1991.

Jørgen Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks

_,~Jjr:r:1itiii'terjet N at u rf re d n ing sf o re n i n g sam t S ko v - og N at u r st y r e l se n .
~~i~o,:-og Naturstyrelsen ~
J.nr SN \l..u/t1Z-6tge'1 % V

"" .....



REG. NR. 724 (;;,()()Modtagetl
Skov· og Naturatyreisen

1 2 DEC. 1991
U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

•
Den 5. december 1991 behandlede Fredningsnævnet
Sag nr. S 10/1991 angående ansøgning om lovliggørelse af en

tilbygning på ejendommen matr.·nr.. 6 aq
Stavns by, Onsbjerg, der er omf.attet af
Stavns Fjord-fredningen~'

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen, sekretæren, dommer Otto
Bisgaard og overassistent Ingrid Thykier.
For Landskabskontoret mødte ingeniør M.H. Thiesen.
For SamsØ kommune mødte Peter Lund Thomsen.
Erik Glambæk var mødt. Han oplyste, at ejeren har opført
tilbygningen i 1964.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders
Holm.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelsen.
Landskabskontoret har anbefalet tilbygningen lovliggjort.
Samsø kommune har ingen indvendinger til en lovliggørelse.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke indvendinger mod en
lovliggørelse.
Frednings~ævnet meddelte i medfør af naturfredningslovens § 34
lovliggørelse af den pågældende tilbygning, som har ligget
upåtalt fra myndighedernes side i mere end 25 år. Nævnet vil
anbefale, at tilbygningen males f samme farve som huset.

r'

'mJ11-n~11~/V1Jøvgeh Jensen.
,J

,

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970



Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, s~fremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Fredningskreds, den 3.
december 1991.

Jørgen Jensen.

: Udskrift er sendt til: ansøger, kommune. amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen .

•
•
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U d s k r i f t
af

forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

"7724G600
Modtaget'

Skov- og Naturstyrelsen

I .

1 2 DEC. 1991

•

behandlede Fredningsnævnet
angående ansøgning om tilladelse til at
etablere et ca. 400 m2 stort vandhul på e-
jendommen matr. nr. 16 Nordby Hede, Nordby,
der er omfattet af Stavns Fjord-fredningen.

MØdt var Fredningsnævnets formand, d~mmer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Krist~nsen, sekr~~æren, dom~er ~t~o
Bisgaard og overassistent Ingrid Thyki~r.
For Landskabskontoret mødte ingeniør M,H. Thiesen.
For SamsØ kommune mødte Peter Lund Thomsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders
Holm.
Sagens bilag var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelsen.
Ingeniør Thiesen oplyste, at formålet med etablering af
vandhullet er naturgenopretning og at skabe et levemiljø for den
grønbrogede tudse.
Samsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening kunne anbefale
det ansøgte •
Fredningsnævnet fandt under hensyn til ansøgningens formål, at
der foreligger særlige grunde til at dispensere fra forbudet i
naturfredningslovens § 46, stk. 1, hvorfor det ansøgte tillades.

~r,~jI/'/'#/h
Jø!g'ejt 'Jensen.

Den 5. december 1991
Sag nr. S 17/1991

ee

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.



Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Århus amts sydlige Fredningskreds, den 3.
december 1991.

Jørgen Jensen.

I
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen •

•
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07246.00

D,I S P E N S A T ION E R>

Afgørelser - Re'g. nr.: 07246.00

Dispensationer i perioden: 17-08-1992 - 14-12-1995



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet fer Århus Amt.

1 7 ?~I": ':~'Y)
I , ru.ru. •.......,1-

Den 14/08-92
Sag nr. 6a/1992

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
adgang til oen Hjortholm i Stavns
Fjord, der er omfattet af stavns Fjord
fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen,
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og
kommunevalgte medlem, gårdejer J. øster Kristensen.
Århus Amt har i skrivelse af 6. juli 1992 ansøgt om
tilladelse til at arrangere adgang for befolkningen
specielt samsinger - til øen Hjortholm den 29. og 39. august

det
det

1992.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte.

Jørgen Jensen.
,-- /p.,f.~v.

/

U
otto isgaard.

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 den
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 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

"" .--- -t-.]",.. .... lt.

..\ ~~\,'-c~~..:Jtyreben
_,J \ '1\l( \ a-oooy
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REG.Nl 72 LI b .0o
U D S K R I F T

AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

::lcd'.agc: :
3KO"J- cg :\JatuIst/re!S~n

Den 9. oktober 1992 traf Fredningsnævnet
afgørelse i

Sag nr. 12a/1992 angående ans~gning om tilladelse til
udstykning af matr. nr. 1 f stavns by,
Onsbjerg, der er omfattet af Stavns-fjord
fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristensen.
Der foreligger ansøgning af 13. august 1992 fra landinspektør
Jens Elander Rasmussen.
Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dis~nsation til det ansøgte.

JøJr:rt~~

,e.

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 den
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 5 år.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

. .

\ Øl lLI \?- <:)00'\
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt·.

1JN·93~.\Zd;g~~,00
.3I<ov- 00 ilJaturstvrelsen

Den 8/1 1993 traf Fredningsnævnet afgørelse i
Sag nr. 13a/1992 angående ansøgning om tilladelse til

. 2at udstykke en 4700 m stor parcel
med beboelse og stald fra ejendommen
matr. nr. 51 a m.fl. Besser by,
Besser, der er omfattet af Stauns
Fjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, gårdejer Jørgen øster Kristensen.
Der foreligger ansøgning af 13. august 1992 fra landinspektør
Jens Elander Rasmussen.
Sagen har været forelagt Århus Amt, der i skrivelse af 14.
december 1992 har anbefalet det ansøgte på vilkår, at der
ikke foretages nogen form for bygningsmæssige ændringer eller
ændring af udenomsarealerne uden Fredningsnævnets eventuelle
forudgående godkendelse.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte på vilkår, at der ikke foretages'
nogen form for bygningsmæssige ændringer eller ændring af
udenomsarealerne uden Fredningsnævnets eventuelle forudgående
godkendelse.

Jørgen Jensen.

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 den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, de~
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefris~en.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

\1il.iøministeriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN \ 2.. \\1\'2-' o-z-;-o y~7

Udskrift er sendt ~il: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

~.
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

REG.NR. 72~(;.00

Den 24/5 1993
Sag nr. 63/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at foretage feltbotaniske undersø-
gelser den 17. maj 1993 på Ægholm,
Sværm, Eskeholm, Brokol og muligvis
Hjortholm og Mejlesholm samt den 8.
august 1993 på Hjortholm og
Mejlesholm, der er omfattet af
Stavns-Fjord-fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen.
Der foreligger ansøgning af 20. april 1993.
Århus Amt, Landskabskontoret, har ikke haft indvendinger mod
det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter
dispensation til det ansøgte
ansøgeren selv indhenter fornødne
vildtreservatkontoret i Oksbøl.

naturbeskyttelseslovens § 50
under forudsætning af, at

tilladelser fra ejerne samt

t~~~~
Jørgen Jensen.

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 den
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.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

_Vlil.ioministeriet
,Skov- og Naturstyre1sen

J.nr. SN \1.\\ / (l" ooo~
'\kl nr 19



REG.Nl 72 ~b. 00

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 3. juni 1993
Sag nr. 59/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
omlægning og ændring af tag og
indgang på tilbygningen til
ejendommen matr. nr. 6 aq Stavns by,
Onsbjerg, der er omfattet af
Staunsfjord-fredningen.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen, sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup, og overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Mogens Børsting.
Ejeren, Erik Glambæk, og lejeren, Margit Råe, var mødt.
Endvidere mødte Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag herunder ansøgning af 27. april 1993 med
angivelse af projektet - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret, har anbefalet det ansøgte
byggearbejde.
Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes tilsluttet sig
ejerens forslag.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør
naturbeskyttelseslovens § 50 at meddele dispensation til det
ansøgte.

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 den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes for udløbet af klagefristen. ~) I

}~~\



REG.NR. 72~G .0'0

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 3. juni 1993
Sag nr. 44aj1992

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
udførelse af ny tagkonstruktion og
overdækning af terrassen på den
eksisterende badehytte på ejendommen
matr. nr. 34 s Toftebjerg by,
Onsbjerg, der er omfattet af
Staunsfjord-fredningen.
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Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen, sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup, og overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte
suppleanten, Mogens Børsting.
Ejeren, Erik Mikkelsen, var mødt.
Endvidere mødte Peter Lund, Samsø kommune.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 3. november 1992 med
angivelse af projektet - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Landskabskontoret , har ikke kunnet anbefale det
ansøgte under hensyn til, at det ansøgte byggearbejde i
væsentlig grad ændrer bygningens udseende samt til
ejendommens beliggenhed og sagens forhistorie i øvrigt.
Danmarks Naturfredningsforening har ikke haft indvendinger
mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør
naturbeskyttelseslovens § 50 at meddele dispensation til det
ansøgte i overensstemmelse med proj ektet. Det bemærkes, at
dispensation fra strandbeskyttelseslinien skal søges hos
Århus Amtskommune.

/
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages ti l

~~\I



Rtu. NR. 7<;2L\ 6.oG
Fredninqsnævnet

for
Århus Amt

Tinghuset, Vester Alle 10
tlf. 86 12 20 77
fax. 86 19 71 91

8000 Århus c. d. ~~/6 1993
Sag nr. 4/1993

Skov- og naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

,vlodtaget j
2.kov- og Naturstyrelsen

, 1,

Ang. berigtigelse.

Ved en beklagelig fejl er fristen for beplantningens
fjernelse sat til 30. april 1993. -

,Datoen er rettelig 30. april 1994.

,1rIJyW7f~
Jø~~~n 'Jensen.

. I•

:ilinmmistcrict
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REG. NR. 72 L1b. ex:;>

U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 3. juni 1993
Sag nr. 3/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående en konstateret tilplantning
med nåletræer på ejendommen matr.
nr. 47 a Besser by, Besser, der er
omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stauns
Fjord.

Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen, sekretæren,
retsassessor Grethe Opstrup, og overassistent Ingrid Thykier.
For Århus Amts Landskabskontor mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen.
For ejeren, Karlskilde, mødte direktør Hans Degn.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Sagens bilag - herunder Landskabskontorets skrivelse af 6.
januar 1993 - var til stede.
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Direktør Hans Degn redegjorde for sagen og anførte, at en
juletræskultur er mere økonomisk givtig end en frugtplantage.
Århus Amt, Landskabskontoret, har under hensyn til
fredningens formål ikke kunnet anbefale en efterfølgende
dispensation til lovliggørelse af forholdet.
Fredningsnævnet foretog efterfølgende votering: Et medlem,
øster Kristensen, fandt, at der burde meddeles dispensation
til lovliggørelse af tilplantningen med juletræer.
De to øvrige medlemmer, Frede Bakkær og Fredningsnævnets
formand, dommer Jørgen Jensen, fandt, at det ville være i
strid med fredningens formål at meddele dispensation til
lovliggørelse af forholdet, jfr. naturbeskyttelseslovens §

50.
Fredningsnævnet bestemte herefter, at den skete tilplantning
med nåletræer ikke vil være at godkende, idet den strider mod
fredningens formål, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50.
Der var enighed om at pålægge ejeren at fjerne den foretagne

\~\\
/ '1\A



beplantning inden 30. april 1993.

iirrA 'A /UI/A/JA
JøJ~~Y~ensen .
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 den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.

'" ..~
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen. -



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 21/2 1994
Sag nr. 59/1993

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til

2opførelse af et max. 10 m stort
redskabshus på ejendommen matr. nr.
6 aq Stauns by, Onsbjerg, der er om-
fattet af Stauns Fjord-fredningen.
Ejendommen tilhører Erik Glambæk.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 23. december 1993 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har indstillet, at ansøgningen
imødekommes på vilkår, at huset udføres i træ og med en mørk
farve svarende til den eksisterende tilbygning, der blev
renoveret og ombygget i 1993.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 5'0
dispensation til det ansøgte på vilkår, at huset udføres i
træ og med en mørk farve svarende til den eksisterende
tilbygning, der blev renoveret og ombygge t i 1993.

i I
/ "\ -- •• 1 ' I" ( I. ';v ~ , -' ....v~ l

Jørgen Jensen.

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 den
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.

_imninisteriet
~h.OV- og NatW'styrelsen
J.nr.SN \'2.\\/11. .oool{
Akt. nr. 2>'i .



Fredningsnævnet
for

Århus Amt
Tinghuset, Vester Alle 10
tlf. 86 12 20 77
fax. 86 19 71 91

REG. Nft 1-2~1 ro . 00

8000 irhus C. d. ~~/6 1993
Sag nr. 4/1993

Skov- og naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

.loota98t j

:,.~ov-og Naturst'jrels"
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Ang. berigtigelse.

Ved en beklagelig fejl er fristen for beplantningens
fjernelse sat til 30. april 1993. -

Datoen er rettelig 30. april 1994.

,trrrJAf!,1 ~
Jørgen 'Jensen.

,
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AF
forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.
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Den 18. april 1994
Sag nr. 38/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af parkeringsareal ved
Samsø Naturskole, matr. nr. 15
Nordby Hede, Nordby, der er omfattet
af Stavnsfjordfredningen, jfr.
Overfredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag herunder ansøgning af 6. april 1994 med
oversigtskort - var til stede.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50

dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen kan efter lov
Naturklagenævnet af bl.a.
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
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.

om naturbeskyttelse påklages
adressaten for afgørelsen

til
og

der

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



U D S IC R T P' T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for irhus Amt.

Den 30. juni 1994
Sag nr. 59/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
at Århus amt, Naturforvalt-
ningsafdelingen, i weekenden den
27.-28. august 1994 gennemfø~er et
arrangement, hvor befolkningen får
mulighed for at besøge Hjortholm,
der er omfattet af Stavns-Fjord-
fredningen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 14. juni 1994 - var til
stede.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

4:-1vvtU.'vUiJøl~'l'Jensen.

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 den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklågenævnet.
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.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt

/("1" ., t . t samt Skov- og Naturstyrelsen .
• ømlnIS ene
.....~.ov-og NaturstYl'e1Ben
J.nr.SN \~\\ l\?- oao\.{ ~
Akt. nr. 3"
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U D S R: R I P T
AF

forhandlingsprotokollen for
Predningsnævnet for Århus Amt.

Den 7 SEP. 1994 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
etablering af lyslederanlæg J26505,
Tranebj erg-Nordby. Den nordlige del
af strækningen er omfattet af Over-
fredningsnævne.ts kendelse af 17. no-
vember 198~ (Stavns Fjord) .

Sag nr. 75/94

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommunev~lgte med-
lem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 5. juli 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

,-e

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige mYndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der 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.

. }'. -', . " Jl.,r:lJ
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Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 1 6 SEP. 1994
Sag nr. 81/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i

angående ansøgning om tilladelse til
at plante læhegn på Samsø som delvis
er omfattet af Overfredningsnævnets
afgørelse af 10. juli 1980 om fred-
ning af arealer på Issehoved og om-
kring Kragemosen og Overfrednings-
nævnets afgørelsa af 17. november
1981 om fredning af arealer ved
Stavns Fjord.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommunevalgte med-
lem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 8. juli 1994 - var til
stede.
Århus Amt, Natur og Miljø har intet haft at indvende mod det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddel te efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

f~
Jørgen Jensen

Afgørelsen kan efter lov om naturbeskytteIses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder. <

la

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.



En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefriaten.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre

.Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og NaturstYrelsen ..



U 11 S IC R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for '
• lFredningsnævnet for Arhus Amt~

Mødtsget~
SJCQ\1. og Naturstyre'serJ

- 7 OKT. 1994

-.-.-..

RE6a ~~rt -=1 ~ 4~ .(JO

Den 22/9 1994
Sag nr. 8/94

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående klage over tilplantning på ejen-
dommen, matr. nr. 47 ~ m.fl. Besser by,
Besser, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

• Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommu-
nevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen og sekretæren, rets-
assessor Grethe Opstrup.
For Århus Amt, Natur og Miljø mødte ekspeditionssekretær E.H.
Mikkelsen.
Sagens bilag - herunder klage af 24. januar 1994 - var til
stede.
Ejeren var ikke mødt.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Anders
Egede Holm og Erik Eriksen.

•
Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse.
Århus Amt, Natur og Miljø anførte, at der efter fredningsbe-
stemmelserne ikke må ske tilplantning.
Opsætning af faste hegn, som er nødvendige i forbindelse med
landbrugs- eller skovdrift, herunder vildthegn samt sædvanlige
hegn ved beboelse er tilladt.
I de egentlige fredningsbestemmelser er der ikke nævnt læbæl-
ter, men i fredningens præmisser er det nævnt, at etablering
af nye eller fjernelse af eksisterende læhegn ikke bør hin-
dres.
Amtet kan ikke acceptere, at beplantningen på matr. nr. 47 a
opfattes som læhegn, idet der på hele arealer findes plantnin-
ger og finder, at læhegn over matr. nr. 32 Q, 33 ~, 34 og 35
på ca. 30 m's bredde er rigeligt bredt.

/21j;,,-CC'C':;" /C
'5°/



f

Fredningsnævnet konstaterede, at der var sket fuld tilplant-
ning af matr. nr. 47 a og delvis tilplantning i et 30 m bredt
bælte over matr. nr. 32 Q m.fl.
Nævnet kunne ikke anerkende de skete tilplantninger som læbæl-
ter.
Nævnet pålagde ejeren at fjerne beplantningen inden udgangen

af 1994.~~~

~"-~nsen
Afgørelsen ~can efter lov om naturbeskytteIses påklages til
Naturklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.



UDSKRIFT'
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 1 3 OKT. 1994 traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af et 180 m2 stort maskinhus
på ejendommen, matr. nr. 2 b Nordby
Hede, Nordby, som delvis erstatning
for et eksisterende garageanlæg, der
nedrives. Ejendommen er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af 17.
november 1981 om fredning af arealer
ved Stavns Fjord.

Sag nr. 88/94

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær og det kommunevalgte med-
lem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 16. august 1994 - var til
stede.
ÅrhuS Amt, Natur og Miljø har intet haft at indvende mod det
ansøgte.

Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

l:J,~
Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Na-
turklagenævnet af blandt andet adressaten for afgørelsen og
forskellige myndigheder .

.Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresen-
der klagen til Naturklagenævnet.
En tilladelse kan ikke udnyttes, før udløbet af klagefristen.

,.,H N \ 1..\\ / \'2,. 00 e\...( /
" 'l' LJo



Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
Naturklagenævnet bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Udskrift er sendt til: Ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.



U D S K R I P' T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 30. november 1994
Sag nr. 100/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 50 m2 stor
tilbygning til helårshus, indehol-
dende hobbyrum, garage og toilet på
ejendommen matr. nr. 3f Stauns by,
Onsbjerg, der er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af
17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 7. oktober 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dis~~)::;n til det ansøgte.

Jø/~J.n''Jens~n.
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 den
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.

Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Natur-
fredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt

~ . samt Skov- og Naturstyrelsen.
l\lliljørninistenet ,
Sk~V-og NaturstyrelSen ~
J.nr. sN \ 'l. \ \ / \J.. - C> O O Y
Akt. nr. l\~



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 30. november 1994
Sag nr. 102/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
opførelse af anneks på ejendommen
matr. nr. 6 au Stauns by, Onsbjerg,
der er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af
17. november 1981 om fredning af
arealer ved stavns Fjord.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 3. oktober 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft bemærkninger i
forhold til fredningen.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

~Jør~1~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 den
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.

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

·eMiljøministeriet
Skov- og NaturstyrelSen
J.nr. SN \ 2. \ \ '\ '2. ... O 00 l( ~
Akt. nr. \...\2...



U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 21. december 1994
Sag nr. 117/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
placering af ca. 30 flyderammer i
perioden oktober - april i
"Lillehavet" eller alternativt på
ejendommen matr. nr. 1 a Nordby
Hede, Nordby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets afgørelse af
17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 23. september 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke kunnet anbefale det
ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
afslag på det ansøgte, da det vil være i strid med
fredningens formål.

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 den
pågældende klageberettigede.
Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der
videresender klagen til Naturklagenævnet.

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

• ~..." 1-,--rwv>t
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U D S K R I F T
AF

forhandlingsprotokollen for
Fredningsnævnet for Århus Amt.

Den 30. december 1994
Sag nr. 120/1994

traf Fredningsnævnet afgørelse i
angående ansøgning om tilladelse til
nedrivning af eksisterende bygning
samt opførelse af en ny
facilitetsbygning på ejendommen
matr. nr. 6 f Stauns by, Onsbjerg,
der er omfattet af
overfredningsnævnets afgørelse af
17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stauns Fjord .

MOdtaget t
3kov. og Nll;'JfS1V-elsen

4 J.4N. 1995

•
Mødt var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær,
sekretæren, retsassessor Grethe Opstrup.
Sagens bilag - herunder ansøgning af 22. november 1994 - var
til stede.
Århus Amt, Natur og Miljø, har ikke haft indvendinger mod det
ansøgte.
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen
amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede
anbefale det ansøgte.
Der fremlagdes skrivelse, modtaget 22. december 1994, fra det
kommunevalgte medlem, Jørgen øster Kristensen, hvoraf
fremgår, at han kan anbefale det ansøgte.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte.

og

Jensen,
Bakkær,

og det
kunne

1~"~,)( ,l!1 I;t.(".~
J g n Jensen.

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, atgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sand gade 12,
8900 Randers • tlf. 86 43 70 00.

13. marts 1995

Århus Amt

Natur & Miljø

Lyseng Alle l

8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 6/95 - rævegrave på 3 øer i Stavns Fjord - Amtets j.nr. 8-70-51-8-741-2-95.

Den 31. januar 1995 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en ansøgning om tilladelse til

anlæg af en kunstig rævegrav på hver af øerne Hjortholm, Mejlesholm og Yderste Holm.

De kunstige rævegrave placeres i eksiserende rævegrave, således at opgravning og

terrænændringer er minimeret mest muligt

Øerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af

arealer ved Stavns Fjord.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat

re kan være genstand for naturvidenskabelige og kulturhistorisk forskning, samt at fremme

beskyttelsen af fuglelivet i området.

Efter særlige bestemmelser, blandt andet for øerne Hjortholm, Mejlesholm og Yderste

Holm må der på disse Øer ikke foretages nogen form for indgreb i den eksisterende

tilstand, f.eks. hverken pløjning, tørveskær eller anden råstofindvinding, gravning eller

indgreb i vegetationen - medmindre det er nødvendigt for forskningen eller sker som led i

det offentliges landskabspleje.

Da ansøgningen er i overensstemmelse med fredningens hovedformål og de nævnte

særbestemmelser, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.
~~I~ l, tilladelse til det ansøgte.

A O \'1- \\ 1\2- 000'1
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Klageveiledning.

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, Danmarlcs

Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig

interesse i afgørelsen.

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 paragraf 66, stk. 2.

Kopi sendt til:

Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.

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 lokalkomire, v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13,

8305 Samsø.

Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt.

Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them.

Jørgen 0ster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø

Kammerherre F.A.Lassen, Brattingborg Gods, Att. tilsynsførende Knud S~eme



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 14/12-1995

LandinspektørfIrmaet i Odder
v/Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

Vedr. j.nr. 97/95 - matr.nr. 51 a m.fl. Besser by, Besser.

Den 8. januar 1993 meddelte Fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens § 50, dis-
pensation til at udstykke en 4.700 m2 stor parcel med beboelse og stald fra ovennævnte
ejendom, der er omfattet af Stauns Fjord-fredningen på vilkår, at der ikke foretages no-
gen form for bygningsmæssige ændringer eller ændring af udenomsarealerne uden
Fredningsnævnets eventuelle forudgående godkendelse.

I skrivelse af 15. september 1995 har De for Olga Arendrup ansøgt om fornyet tilla-
delse med tre års frist.

Fredningsnævnet skal herved forlænge tilladelsen med yderligere tre års frist på de
tidligere 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
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelsen, med mindre klagemyndigheden bestemmer an-
det.

(Let Svu \ ~ \l \VU_- O O ()L(
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"I Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 1.

Med ven1.i~hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr.8-70-52-6-741-2-92)
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 loka1komite viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 7000 31/01-96

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø
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Vedr. j.nr. 120/95 - matr.nr. 2 d m.fl. Nordby Hede, Nordby.

•
I skrivelse af 16, november 1995 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom,
Carsten Breengaard, ansøgt om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 12 m2 til
udhuset på ejendommen beliggende Kanhave 18.

Ejendommen ligger inden for et område, der er fredet ved Overfredningsnævnets afgø-
relse af 17. november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord. Området er ud-
lagt som "bebygget område med særbestemmelse". Tilbygning vil ske,cirka 150 meter
nord for Kanhave Kanalen.

Da der er tale om en mindre tilbygning til et hus, som ligger i en kort randbebyggelse
langs vejen fra Kanhave mod Langøre, og da der ikke sker væsentlige ændringer ibyg-
ningens ydre fremtræden, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslov-
ens § 50, stk. 1, tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at dette udføres i over-
ensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenhedsplan.

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 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.

:~ A O l C\ q <o - \ '2. \ \ I \<. - Cl oO 2-
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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. 8-70-51-8-741-11-95)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø .
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Carsten Breengaard, S1. Tåstrup Præstegård, Tåstrupvej 54, 4370 St. Merløse

•

•
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MINISTERIET

Hans Degn
Krengerupvej 18
5690 Tommerup

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/12-0002
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 7. februar 1996

Klage over Fredningsnævnet for Århus Amts påbud om fjernelse af
beplantninger på ejendommene matr. nr. ene. 47 a og 32 b m.fl.,
Besser by, Besser.
Afgørelse
Skov- og Naturstyrelsen ændrer hermed Fredningsnævnet for Århus
Amts afgørelse af 22. september 1994, hvor fredningsnævnet påbød
Dem at fjerne beplantningerne på de ovennævnte ejendomme inden
udgangen af 1994. Skov- og Naturstyrelsen påbyder Dem alene at
fjerne grantræerne i det nordlige og sydlige skel af matr. nr.
47 a. Fristen herfor fastsættes til den l. juni 1996.

StyreIsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2 og § 85
i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992, jf. § 16,
stk. l, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen.' Den ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 17. november 1981 om fredning af arealer ved Stavns
Fjord.

Fredningen har bl.a. til formål at opretholde den landskabelige
karakter af området, og - med respekt af fredningens hovedformål
- at give offentligheden bedre mulighed for rekreativ udnyttelse
af området.

Det fremgår af kendelsen, at tilplantning af arealer mange
steder i området vil fremkalde en sådan ændring af landskabets
fremtræden, at det må undgås, men hensynet til de særlige for-
hold på Samsø gør det dog rimeligt, at et generelt forbud mod
tilplantning ikke skal omfatte nyanlæg af frugtplantager.

Skov- og Naturstyrelsen
Hara/dsgade 53
2100 København ø
T/f. 39 4720 00
Fax 39 27 98 99
Te/ex 21485 nature dk
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Det fremgår således af kendeIsens § 2, at det fredede område
skal bevares i dets nuværende tilstand, og at der ikke må fore-
tages yderligere tilplantning. Uanset § 2 er fredningen dog
ikke til hinder for tilplantning til oprettelse af eller ud-
videlse af frugtplantager, jf. § 3.

Det fremgår af kendeIsens præmisser, at fredningen ikke bør
hindre hverken etablering af nye eller fjernelse af eksisterende
læhegn.

Fredningsnævnet har den 22. september 1994 meddelt Dem, at
nævnet ikke kan anerkende de på ejendommene matr. nr. 47 a og
matr. nr. 32 b m. fl. skete tilplantninger som læbælter. på den
baggrund har nævnet påbudt Dem at fjerne beplåntningerne inden
udgangen af 1994.

• Den 13. oktober 1994 suppleret med brev af 19. oktober 1994 har
De indbragt afgørelsen for Naturklagenævnet, der har videresendt
klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

De anfører bl.a. i klagen, at matr. nr. 47 a i efteråret 1992
blev tilplantet med juletræer. Fredningsnævnet påbød Dem imid-
lertid at fjerne beplantningen. De indbragte herefter sagen for
Naturklagenævnet, der den 14. januar 1994 stadfæstede frednings-
nævnets afgørelse.

I marts 1994 fjernede De juletræerne på matr. nr. 47 a - med
undtagelse af nogle få rækker, der nu indgår i læbælterne i det
nordlige og sydlige skel - og plantede i stedet kirsebærtræer.
De plantede ligeledes kirsebærtræer på matr. nr. 32 b m. fl. i
rækker med 5,5 meters afstand mellem rækkerne og 4 meters af-
stand mellem træerne i overensstemmelse med de anvisninger, der
er givet i faglitteraturen.

• De anfører videre, at De i oktober 1993 plantede læbælter langs
det nordlige og sydlige skel af matr. nr. 47 a, langs det syd-
lige skel af matr. nr. 32 b samt i 100 meters afstand fra kysten
henover matr. nr.ene. 32 b, 33 a, 34 og 35 mod vest. Til plant-
ning af læbælterne har De anvendt rødel med iblanding af ahorn.

Efter Deres opfattelse har beplantningerne karakter af kirsebær-
plantager delvis omgivet af læbælter, og beplantningerne er
derfor lovligt etablerede. De henviser i den forbindelse også
til Naturklagenævnets ovennævnte afgørelse, hvori nævnet lige-
ledes har anført, at fredningen ikke er til hinder for oprettel-
se af frugtplantager og læhegn.

Skov- og Naturstyrelsen har i sagens anledning anmodet fred-
ningsnævnet og amtet om en udtalelse.

Fredningsnævnet har i brev af 15. november 1994 udtalt, at
fredningsnævnet ikke ved besigtigelsen den 22. september 1994
fandt, at beplantningerne havde karakter af frugtplantager.

Amtet har i brev af 30. november 1994 udtalt, at den skete
beplantning efter amtets opfattelse ikke kan opfattes som læbæl-
ter i traditionel forstand.
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Amtet" er også betænkelig ved at karakterisere beplantningen som
nyanlæg af frugtplantage, da det på det pågældende sted både
konkret men også af hensyn til konsekvenserne vil være yderst
uheldigt med en opretholdelse af beplantningen, da det vil
påvirke landskabets åbne fremtræden, ikke mindst når det drejer
sig om matr. nr. 47 a.

Det fremgår videre, at amtets udtalelse er baseret på en bilagt
beskrivelse af beplantningernes karakter fra en "lokal kontakt-
person" .

De har i brev af 21. december 1994 kommenteret udtalelserne.

De er ikke enig i amtets vurdering af beplantningernes karakter,
og de fastholder, at der er tale om lovlig etablering af frugt-
plantager til dels omgivet_af læhegn.

Skov- og Naturstyrelsen har besigtiget de omhandlede ejendomme
den 3. august 1995.

Styrelsen konstaterede, at der langs det nordlige og sydlige
skel på matr. nr. 47 a fortsat var henholdsvis 4 og 5 rækker
grantræer fra den tidligere ulovligt etablerede juletræskultur.
I de yderste 2 rækker var der spredte rødel. På hele ejendommen
var der selvsåede ahorn, der formentlig stammer fra en række
store ahorn i skel mod øst.

Mellem rækkerne af grantræer var der plantet kirsebærtræer i 4
rækker med ca. 18 til 20 træer i hver række.

Langs det sydlige skel på ejendommen matr. nr. 32 b var der i
tre rækker over ca. 3 meters bredde plantet 3 rækker rødel
iblandet ahorn, og henover matr. nr. ene. 32 b, 33 a, 34 og 35
mod vest var der over knap 4 meters bredde plantet 4 rækker
rødel med iblanding af ahorn.

på den resterende del af det ca. 1 tdr. land store areal var der
plantet kirsebærtræer med den ovennævnte række- og plante-
afstand.

Begrundelse for Skov-og Naturstyrelsens afgørelse
Det følger som nævnt direkte af Overfredningsnævnets kendelse,
at fredningen ikke er til hinder for oprettelse af frugtplanta-
ger.

Det fremgår ikke direkte af fredningskendelsen, at der kan etab-
leres læhegn i det fredede område. I fredningens præmisser er
det anført, at fredningen ikke bør hindre hverken etablering af
nye eller fjernelse af eksisterende læhegn.

spørgsmålet om der kan etableres nye læhegn i det fredede område
beror således på en konkret vurderig af læhegnets indvirkning på
landskabsbilledet i lyset af formålet med fredningen om at
opretholde områdets landskabelige karakter.

Det er på ovenstående baggrund Skov- og Naturstyrelsens opfat-
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telse", at tilplantningen af de ovennævnte ejendomme med kirse-
bærtræer er i overensstemmelse med fredningen.

Styrelsen finder også at læhegnene på ejendommene matr. nr. 32 b
m.m. - bestående af rødelog ahorn - er i overensstemmelse med
fredningen.

Styrelsen er imidlertid af den opfattelse, at bibeholdelse af de
4 - 5 rækker juletræer, som indgår som den overvejende del af
læbeplantningen i det nordlige og sydlige skel på matr. nr. 47,
indebærer en ændring af landskabets fremtræden. Det vil således
kræve dispensation fra fredningen, såfremt træerne skal bibe-
holdes.

•
Under hensyn til fredningens formål finder styrelsen ikke grund-
lag for at meddele tilladelse til at disse træer bibeholdes .
De indplantede rødel kan derimod bibeholdes.

Styrelsen ændrer således den af fredningsnævnet trufne afgørel-
se, således at alene de 4 - 5 rækker grantræer, der nu indgår
som en væsentlig del af læbeplantningen i det nordlige og syd-
lige skel af matr. nr. 47, skal fjernes. Fristen for fjernelse
af træerne fastsættes til den l. juni 1996.

Klagevejledning
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88 stk. l.

~

' (

Med!: ~(J_ighilsen

\ITv V\~_

Ole Christiansen
Vicedirektør

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Århus Amt
Århus Amtskommune
Naturkl age nævne t
Danmarks Naturfredningsforening
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• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 13/05-96

~l )./Jooi:aget I
;m'\Fo (ijg Naturstyrelsen

,'t: \!f L.J ~::1~tj

REG..~~R.12~~.00

Århus Amt, Natur & Miljø
Naturforvaltningen
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

Vedr. j.nr. 37/1996 - Amtets j.nr. 8-70-51-8-741-1-96 - ansøgning om
1. "Åben Hjortholm" weekenden 24.- 25. august 1996.
2. Gravning af brønd og opsætning af vindmølle på Mejlesholm
3. Opsætning af 2 læskure på Hjortholm og Yderste Holm i Stavns Fjord

•
I skrivelse af 9. april 1996 har Amt~t fremsendt ansøgning vedrørende Holmene, der er
omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af area-
ler ved Stavns Fjord.

Ad l.
Hvert andet år inden for de sidste år har Århus Amt arrangeret "Åben Hjortholm" i
den sidste week -end i august. Dette arrangement gennemføres for at give befolkningen
mulighed for at opleve disse specielle holme, som normalt er lukket for adgang.

Ad 2.
Århus Amt har gennem en årrække foretaget naturpleje på holmene og i den forbin-
delse græsning med kvæg og får samt i perioder med heste. Kvæg og heste fjernes fra
holmene i vinterperioden, medens fårene opholder sig der året rundt.

Der er ikke ferskvand på Mejlesholm og med forbedrede vandingsmuligheder kan man
bedre fastholde kreaturerne på Mejlesholm og Yderste Holm, således at græsningstryk-
ket reduceres på Hjortholm i overensstemmelse med udkast til plejeplan for HjorthoIm.

Der skal nedgraves 3-4 brøndringe med en indvendig diameter på l m. Vindmøllen har
en maksimal højde på 4 m med samme udseende som to eksisterende møller på
HjorthoIm.

Ad 3:
Af hensyn til dyrevelfærden fmder naturforvaltningen det nødvendigt med opsætning af
to læskure på henholdsvis HjorthoIm og Yderste Holm, sålænge fårene græsser på øer-
ne året rundt. De to læskure vil hver få et indvendigt areal på 35 m2. Skurene placeres
således, at de ikke er synlige fra vandsiden.

Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
dispensation til det ansøgte på vilkår at læskurene udføres i overensstemmelse med de
fremsendte byggetegninger og placeres som vist på det fremsendte oversigtskort.
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e Klageveiledning

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:

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand"
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
F.A.Lassen, Holmegaard, 4684 Holme Olstrup
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 16/09-96

Karen Kofoed og
Flemming Kierstein
Rasmus Rasksvej 5
5000 Odense C

REG. NR. 11.,-\\0·00.

• Vedr. j.nr. 77/1996 - ændring af tagkonstruktion på anneks på matr.nr. 4 l Nord-
by Hede, Nordby .

I skrivelse af 5. august 1996 har De søgt om tilladelse til at udskifte taget på et anneks
på ovennævnte ejendom, beliggende Kanhaven 30.

Taget ønskes ændret fra et tag med ensidigt fald til et saddeltag med 30 grader hæld-
ning beklædt med gråt tagpap.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord, og ifølge fredningsbestemmelseme må der ikke
foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygnin-
gens ydre fremtræden.

•
Da en ændring af tagkonstruktion~n som skitseret vil betyde en forskønnelse af annek-
set, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningen, og Fredningsnævnet meddeler
herefter i medfør af naturbeskynelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning

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

Klageberenigede 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.

M-l' E' ... t . t1Jø· og nerR1mmlS ene
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ 1\\ I\~o" n ar(
Akt. nr. C) -<. ~ CO ..L



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. 8-70-51-8-741-5-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 Københayn ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gamrnelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 :Jlodtaqet j

jJ(ov- og Natur5tvrel~el"
20/11-96

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø
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Vedr. j.nr. 103/1996 - inddragelse af loftsetage på matr.nr. 34 ai Toftebjerg bv,
Onsbjerg, beliggende Havvejen 144..'

I skrivelse af 10. oktober 1996 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom søgt
om tilladelse til inddragelse af loftsetagen i ejendommen til beboelse. Der ønskes indsat
et veluxvindue på 78 x 140 cm i tagfladen, der vender mod vest.

Ejendommen er beliggende inden for Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november
1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Da der ikke sker væsentlige ændringer i bygningens ydre fremtræden, meddeler Fred-
ningsnævnet 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 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.

re.02' En('r('"jmi;/:~~~~~senbortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
~ J • I ..
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telseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

•

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-9-96)
Skov- og NaOJrstyrelseu, Haraldsgade 53. 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 4, Tranebjerg, 8305 Samsø

•
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Bådelauget på Stauns Havn
v/formand John Jensen
Havnevej 4 C, Ballen
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 122/96 - bådpladsen ved Stanns.

• Den 4. december 1996 afholdt Fredningsnævnet møde ved Stauns Havn i anletlning af
en anonym skrivelse, som Århus Amt havde modtaget i sommeren 1996 .. ;.,. .
Under besigtigelsen blev det oplyst, at bådelauget har lagt fliser og lavet et lille stakit i
forbindelse med den eksisterende hytte, som også er blevet renoveret. Endvidere er der
fordelt og planeret jord fra en kommunal omlægning af en kloakledning, men der er
også foretaget oprydning, bl.a. er gamle både kørt væk.

Bådelauget anmodede i den forbindelse om Fredningsnævnets godkendelse af de fore-
tagne arbejder på området samt til at have forskelligt oplag på arealet.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fred-
ning af arealer ved Stauns Fjord.

•
Fredningsnævnet har under henvisning til de foretagne arbejders karakt~r og ~pfang
besluttet at meddele godkendelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 5U, stk: 1, og
meddeler tillige tilladelse til et mindre oplag af stole m. v. på arealet. Det tilkendegives
samtidig, at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere oplag eller arbejder i områ-
det.

Klageveiledning

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.
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En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsn~vnet, soni derpå vil søtg~ '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 besteniiner 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:

Jette Buchardt Jørgensen, Stauns 19, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr .. 8-70-5l-8-74I-4-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0 .
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammel1økkevej 8, Tranebjerg 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•
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Århus Amt
Natur & Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
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Vedr. j.nr. 1/1997 - midlertidigt arbejdspladsareal samt rørlægning af
afvandingsgrøft i forbindelse med etablering af cykelsti fra Staunsvej til Kanhave
Kanal på Samsø - Amtets j.nr. 8-70-51-1-741-2-94 'tb

Fredningsnævnet meddelte ved afgørelse af 20. oktober 1994 tilladelse til ovennævnte
cykelsti.

Århus Amt, Vej- og TrafIkområdet, har over for Fredningsnævnet ansøgt om tilladelse
til etablering af et midlertidigt arbejdspladsareal samt til rørlægning af en afvanding s-
grøft i forbindelse med dette arbejde.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fred-
ning af arealer ved Stauns Fjord.

Arealerne blev besigtigede af Fredningsnævnet den 4. december 1996 i forbindelse
med andre møder på Samsø.

Fredningsnævnet har på baggrund af besigtigelsen samt det om arbejdet i øvrigt oplys-
te, besluttet af meddele tilladelse i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til de
ansøgte arbejder på vilkår, at disse sker ioverensstemmelse med de oplYsninger, der
fremgår af Vej- og TrafIkområdets skrivelse af 28. november 1996 til afdelingen for
Natur og Miljø, med tilhørende bilag.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før k1agefristen 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~r sendt til:

Århus Amt, Vej- og TrafIkområdet, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 9-04-1-
648104-1-96)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53. 2100 KøbenhaYIl~,,,--
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vi Anders Egede holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø
(j.nr. 02.00G01) REG. Nft 12'-l ~. 00.

Vedr. j.nr. 34/1997 - ombygning på matr.nr. 6 c Stauns by, Onsbjerg - Staunsvej
5.

I skrivelse af 24. marts 1997 har kommunen for ejerne af ovennævnte ejendom, Pia og
Bjarne Kleis, søgt om tilladelse til opførelse af to kviste med hver to vinduer på oven-
nævnte ejendoms stuehus. Endvidere forlænges tagfladerne mod vest, og der etableres
en svalegang på 3 meters bredde, ligesom taget på såvel stuehus som udhus dækkes
med rød Dekra til erstatning for nuværende cementtagsten og blik.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Da de planlagte arbejder skønnes at ske i harmoni med bygningen fmdes det ansøgte
ikke at stride mod fredningens formål, og Fredningsnævnet meddeler i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte .

Klageveiledning

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.
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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:

Pia og Bjarne Kleis, Staunsvej 5, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alie 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-3-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforening, N~egade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings ~okalkomite v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Vedr. j.nr. 49/1997 - opførelse af udhus på matr.nr. 6 au Stavns by, Onsbjerg, be-
liggende Fjordvejen 33 - (Deres j.nr. 02.00G01) .

• I skrivelse af 30. april 1997 har kommunen for ejeren af ovennævnte ejendom Søren
Hansen ansøgt om tilladelse til opførelse af et udhus på 14 m2.

Ejendommen er beliggende indenfor et område ved Kanhavekanalen, der er fredet ved
Overfredningsnævnets afgørelse af 7. november 1981 om fredning af arealer ved
Stavns Fjord.

Da opførelsen af udhuset ikke vil påvirke landskabet, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at
byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte tegning med beliggenheds-
plan.

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 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.
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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:

Søren Hansen, Nørregade 21 B, Tune, 4000 Roskilde
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-7-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Modtaget.
Bkovu og Naturstyrersan
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Samsø Kommune
Langgade 1, Tranebjerg
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 90/1997 - nedsivningsanlæg ved Langør.

• Den 17. juli 1997 har Århus Amt fremsendt en fra kommunen modtaget tilladelse til
reparation af nedsivningsanlæg ved Langør og opfyldning af en lavning på matr.nr. 1 a
Nordby Hede.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fred-
ning af arealer ved Stavns Fjord.

Arealet, der ønskes opfyldt, er tilnærmelsesvis oval med den længste "diameter" på
12,50 m og den korteste "diameter" på 8 m. Dybden i midten er ca. 1,20 meter og sti-
ger jævnt mod lavningens rand. Lavningens areal udgør ca. 80 m2, og dens volumen
udgør ca. 33 m3.

Begrundelsen for opfyldningen er, at nedsivningsanlægget siden 1994 ikke har fungeret
tilfredsstillende.

•
Århus Amt har vurderet, at der bør gives dispensation til det ansøgte projekt, da det af
hensyn til recipienten og den store rekreative udnyttelse af strandengen er af betydning,
at nedsivningsanlægget fungerer optimalt.

Århus Amt har i skrivelse af 11. juli 1997 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 3 og § 15.

Fredningsnævnet skal under henvisning til det af Amtet anførte i medfør af naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte, idet det forudsættes, at
der anvendes sand eller grovere materiale til opfyldning, og at arealet derefter tilsås
med rød svingel. Ifølge oplysning fra kommunen vil materialet blive leveret af Samsø
Sten- og Grus.

Klagevejledning

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

K1ageberettigede 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. 8-70-51-8-741-12-97)
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/Anders Egede holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø



TIL ORIENTERING

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

Talke Vilstrup
Langør 38
8305 Samsø

22/09-97

Vedr. j.nr. 72/1997 - opførelse af kvist og udskiftning og isætning af tagvinduer på
ejendommen matr .nr. 1 d Nordby Hede, Nordby.

De har over for Fredningsnævnet ansøgt om dispensation til etablering af kvist på
ovennævnte ejendoms tagside mod syd samt om isætning af tagvindue og udskiftning af
to andre tagvinduer på ejendommens tagside mod nord.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

•

Fredningsnævnet afholdt besigtigelse i sagen den 10. september 1997, hvor en række af
Dem fremsendte løsningsmuligheder drøftedes. De oplyste i den forbindelse, at De
ønsker at indvinde et uudnyttet areal på l.sal i ejendommen til beboelse, og at der i
øjeblikket ikke er dagslys og udluftning på dette areal. De oplyste endvidere, at De
ønsker at etablere kvist/kviste i hvidmalet træ med termoruder og lavt tag med tegl far-
vet tagpap eller zink. De oplyste endelig, at De vil foretrække en kvist med lav tagryg-
ning og tre vinduesfag, subsidiært to vinduesfag, og endelig at der ønskes isat vinduer
med flunker .

Anders Kjeldmand, Samsø Kommune, oplyste, at Samsø kommunes udvalg for Teknik
og Miljø alene har kunnet meddele tilladelse til etablering af en kvist med et vindues-
fag, og at Samsø Kommune ikke har noget imod udskiftning og etablering af tagvindu-
er i tagets side mod nord.

Århus Amt har under sagen udtalt, at en kvist med to vinduesfag findes at være det
mest harmoniske, samt at det kan anbefales, at der meddeles tilladelse til udskiftning af
to små tagvinduer og isætning af et yderligere tagvindue i husets nordside under forud-
sætning af, at den maksimale størrelse sættes til en højde på 60 cm og en bredde på 40
cm.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har efterfølgende ved skrivelse til
Fredningsnævnet oplyst, at man vil anbefale, at der meddeles tilladelse til etablering af
en kvist med tre vinduer, da denne findes at harmonere bedst med husets størrelse.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har endvidere meddelt, at man ikke vil
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modsætte sig en tilladelse til udskiftning og isætning af vinduer på husets nordside.

Fredningsnævnet har efter en vurdering af ejendommen fundet, at en kvist med to vin-
duesfag og lav tagrygning vil harmonere bedst med husets størrelse og udformning og
meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering af en
sådan, dog således at der. ikke meddeles tilladelse til glas i siderne på kvisten. Det er et
vilkår, at kvisten udføres med de mål, der er angivet i Deres skrivelse af 24. juni 1997
til Samsø Kommune.

Fredningsnævnet har endvidere besluttet at meddele dispensation til udskiftning og
isætning af vinduer i maximal størrelse 40 x 60 cm i taget på ejendommens nordside.

Klageveiledning

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 e\
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. 8-70-51-8-741-11-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, att. Anders Kjeldmand



Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000 Wloamge'tE

Sl<ov- og NaturstyrelSeri

:2 2 OKT. 1997

21/10-97

Bjarne Miihldorff Sigurd
Fridtjof Nansensvej 24
4800 Nykøbing F

Vedr. j.nr. 100/1997 - ansøgning om tilladelse til udbygning/ombygning af som-
merhus på ejendommen matr.nr. 6 ab og 6 ae Stavns by, Onsbjerg, beliggende
Havvejen 193.

Den 2. september 1997 har Århus Amt fremsendte en fra Dem modtaget ansøgning om
tilladelse til udbygning af Deres ovennævnte sommerhus med ca. 24 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Den 10. september 1997 foretog Fredningsnævnet besigtigelse. De redegjorde for bag-
grunden for ansøgningen og oplyste, at der for nylig er etableret cykelsti lige udenfor
ejendommen. Ejendommen er således ikke længere ugenert beliggende, og det er ikke
længere muligt for Dem og Deres familie at bade i det fri eller slå telt op ved indkørs-
len. Sommerhuset ønskes derfor enten udvidet med udbygning af stue, badeværelse og
ekstra kammer, eller nyopført med et tilsvarende antal kvadratmeter som det nuværen-
de hus med tillæg af et antal kvadratmeter svarende til den ansøgte udvidelse. Det nu-
værende hus er et ældre hus, der trænger til vedligeholdelse.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite udtalte, at man ikke har indvendinger
mod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Århus Amt vil modsætte sig, at der meddeles tilladelse til en så stor udvidelse. Amtet
forbeholder sig sin stilling ved behandling af sagen i relation til strandbeskyttelsesli-
nien. Amtet anførte, at praksis hidtil kun har accepteret tilbygning af badeværelse til
ældre sommerhuse med tilsvarende beliggenhed.

Når hense s til sommerhusets nuværende størrelse findes en mindre udvidelse ikke at
stride mod fredningens formål, og når yderligere henses til praksis vedrørende tilbyg-
ning til ejendomme inden for strandbeskyttelseslinien, neddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til udvidelse af sommerhuset
med 14,4 m2 (d. v.s udvidelse af stue og etablering af badeværelse) mod syd på vilkår,
at detailtegninger fremsendes til nævnet til godkendelse. Alternativt meddeler nævnet
tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ialt 55 m2 på vilkår, at tegninger med be-



skrivelse og beliggenhedsplan forelægges nævnet til godkendelse.

Klageveiledning

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~~-'''Mo,ns- Be~r -

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-5-97)
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 vIAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø - Att. Anders Kjeldmand
Taksationskommissionen for Århus Amts sydlige Kreds v/kommissionsformand,
dommer B. Breum, Ny torv 9, 8500 Grenå - Taks sag nr. 2/97.



.FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT TIt OR!E~JTER!~JG
Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/12-97

Samsø Landboforening
Museumsvej 1
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 113/1997- tilladelse til plantning af læbælter på matr.nr. 3 e Stauns by,
Onsbjerg.

Den 1. oktober 1997 fremsendte Århus Amt en ansøgning fra Landboforeningen, som
for Jette B. Jørgensen, Stauns 19, 8305 Samsø, søger om tilladelse til etablering af læ-
bælte på ovennævnte ejendom. Der ønskes et læbælte langs vestsiden af matr.nr. 3 e
samt et nord- sydgående læbælte parallelt med vejen til flyvepladsen/Gammelholm.

Læbælterne ønskes etableret som 3-rækkede.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Da den ansøgte plantning af læhegn ikke har nogen afgørende landskabelig indvirkning
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte.

Det bemærkes, at etablering af solbær- ribsplantage ikke kan anses stridende mod fred-
ningsbestemmelserne.

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:

Jette B. Jørgensen, Stauns 19, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-14-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/12-97

Bjarne Miihldorff Sigurd
Fridtjof Nansensvej 24
4800 Nykøbing F REG.Nl i 2~\o .00 .

Vedr. j.nr. 100/1997 - tilladelse til udbygning/ombygning af sommerhus på ejen-
dommen matr.nr. 6 ab og 6 ae Stavns by, Onsbjerg, beliggende Havvejen 193,
Samsø.

I skrivelse af 21. oktober 1997 meddelte Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, tilladelse til udvidelse af sommerhuset med 14,4 m2 mod syd på
vilkår, at detailtegninger fremsendtes til Nævnet til godkendelse. Alternativt meddelte
Nævnet tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på ialt 55 m2 på vilkår at tegninger
med beskrivelse og beliggenhedsplan forelægges Nævnet til godkendelse.

I skrivelse af 22. oktober 1997 meddelte Århus Amt, Natur og Miljø, tilladelse efter
planlovens § 35, og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til en tilsvarende ud-
videlse.

I skrivelse af 26. oktober 1997 har De anført, at det nuværende sommerhus er på 42
m2 efter BBR-ejermeddelelsen, hvorfor det må bero på en fejl, når det i tilladelserne er
anført, at et nyt sommerhus ikke må blive mere end 55 m2• Dette skal efter Deres op-
fattelse rettelig være 56,4 m2.

Efter aftale med Århus Amt, Natur og Miljø, skal Fredningsnævnet herved såvel på
Amtets som på Fredningsnævnets vegne meddele, at tilladelsen rettelig skal være tilla-
delse til opførelse af et nyt sommerhus på 56,4 m2 på vilkår som anført i Frednings-
nævnets skrivelse af 21. oktober 1997.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-741-5-97)
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 viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø - Att. Anders Kjeldmand
Taksationskommissionen for Århus Amts sydlige kreds v/kommissionsformand,
Dommer B. Breum, Nytorv 9,8500 Grenå - Taks sag nr. 2/97.
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29/04-98

Landinspektørfirmaet i Odder
v/Landinspektør Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

Modtaget i
Skov- og NatuTfltvrelsen

3 O APR, 1998

REG~ NR,"ll.'ib.oo .

Vedr. j.nr. 32/1998 - udstykning af ejendommen matr.nr. 51 a m.fl. Besser by,
Besser .• Den 8. januar 1993 meddelte Fredningsnævnet efter naturbeskyttelseslovens § 50 dis-
pensation til at udstykke en 4.700 m2 stor parcel med beboelse og stald fra ovennævnte
ejendom, der er omfattet af Stauns Fjord-fredningen, på vilkår, at der ikke foretages
nogen form for bygningsmæssige ændringer eller ændring af udenomsarealerne uden
Fredningsnævnets eventuelle forudgående godkendelse.

I skrivelse af 14. december 1995 forlængedes tilladelsen med yderligere tre års frist på
de stillede vilkår.

I skrivelse af 30. marts 1998 har De for Olga Arendrup søgt om fornyet tilladelse med
3 års frist.

Fredningsnævnet skal herved forlænge tilladelsen med yderligere tre års frist på de tid-
ligere 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
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

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



virkning for den påklagede afgørelse, med miD.drc k1agcmyndigheden besteulluer a.i'1det.

• 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 G.nr. 8-70-21-1-741-6-92)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•

•
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Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

15/01-98

Landinspektør Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

REb. NR. II~to. ~ O .

Vedr. j.nr. 145/1997 - arealoverførsel for matr.nr. 13 a, 14 og l t Nordby Hede,
Nordby, til to tilgrænsende landbrugsejendomme - Deres j.nr. 1997/9252.

I skrivelse af 4. december 1997 har De forelagt ovennævnte sag til Fredningsnævnets
udtalelse.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Århus Amt, der i skrivelse af 8. januar 1998
har udtalt, at man intet har at indvende mod det ansøgte under forudsætning af, at fred-
ningsbestemmelserne overholdes. Det fremgår af Amtets skrivelse, at De telefonisk har
oplyst, at der ikke agtes foretaget nogen ændring i arealernes drift.

Amtet har bemærket, at man intet har at indvende imod, at de hegn og frugttræer, som
findes på matr.nr. 14 fjernes af hensyn til den frie udsigt over Stavns Fjord.

Fredningsnævnets afgørelse:

• Da der ikke skal ske ændringer i arealernes drift, meddeler Fredningsnævnet i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til de påtænkte arealoverførsler.

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.!.

Med venlig hilsen,

Kopi er sendt til:

Ole Lidholm Petersen, Langøre 9, .8305 Samsø
John Anders Gylling, Enggårdsvej 44, Sdr. Nærå, 5792 Årslev
Jens anker Madsen, Kongevejen 9, Onsbjerg, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8- •
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/Erik Borg, Enghaven 15, 8300
Odder
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Odder Kommune, Rådhusgade 3,8300 Odder

•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRIIUS At"tT TIL ORIENTERI~IG

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

27/01-98

Hardy Holm Jensen
Stauns 3
8305 Samsø RE6. Nk 12"le,. O o.

ModttiYl:l'i. :
iSkuv- og Naturstyn\JI~~'

Vedr. j.nr. 73/1997 - tilladelse til etablering af vandreservoir på ejendommen
matr.nr. 1 a Stan ns by, Onsbjerg, beliggende Stanns 3, 8305 Samsø.

De har overfor Århus Amt ansøgt om tilladelse til gravning af et reservoir til vanding
på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

De har overfor Amtet oplyst, at vandreservoiret ønskes etableret i nærheden af
sørenden og af en størrelse på 6000 m2•

•

Århus Amt har oplyst, at gravningen af reservoiret ikke findes at ville være i strid med
fredningens intentioner og at Amtet kan anbefale, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte under forudsætning af,
at bredderne er jævnt skrånende med bredhældninger på ca. 1:5,
at der ikke anlægges volde omkring eller øer i reservoiret og
at det opgravede materiale fjernes eller jævnes ud i et lag på højst 20 cm .

Fredningsnævnet har i forbindelse med andre sager besigtiget det pågældende areal i
efteråret 1997 og finder, at etablering af et reservoir ikke vil stride mod fredningens in-
tentioner. Fredningsnævnet har derfor besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, at meddele tilladelse til det ansøgte på de af Amtet nærmere anførte 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.

cutsY\.)\ ~~·t:;-'9-l ~II~-oou~
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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. 8-70-51-8-741-10-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
134, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•



TIL ORIENTERING
FREDl\i'lNGSNÆ"~'ET FOR ÅRHUS AlvIT~.Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

27/01-98

Frank Christensen
Alstrupvej 4
8305 Samsø REb. NR. l Jv~~. OD , Modtaget]

Sko\!- og l\Iaturstyreisl'l!'

Vedr. j.nr. 73/1997 - tilladelse til etablering af vandreservoir på ejendommen
matr.nr. 4 b, 2 aa Østerby, Besser, beliggende Alstrupvej 4, 8305 Samsø.

De har overfor Århus Amt ansøgt om tilladelse til gravning af et reservoir til vanding
på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

De har overfor Amtet oplyst, at vandreservoiret ønskes etableret i nærheden af
sørenden og af en størrelse på max. 2000 m2.

Århus Amt har oplyst, at gravningen af reservoiret ikke findes at ville være i strid med
fredningens intentioner og at Amtet kan anbefale, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte under forudsætning af,
at bredderne er jævnt skrånende med bredhældninger på ca. 1:5,
at der ikke anlægges volde omkring eller øer i reservoiret og
at det opgravede materiale fjernes eller jævnes ud i et lag på højst 20 cm.

Fredningsnævnet har i forbindelse med andre sager besigtiget det pågældende areal i
efteråret 1997 og finder, at etablering af et reservoir ikke vil stride mod fredningens in-
tentioner. Fredningsnævnet har derfor besluttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, at meddele tilladelse til det ansøgte på de af Amtet nærmere anførte 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.

GL~"'<\)\ 't~<:,-\~L"- \ \ ~~-O~
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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. 8-70-51-8-741-10-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
134, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



FRED~lNGSNÆV~~T FOR ÅRHUs AJ.vIT TIL ORlt=I\ITCDII\It"'
~ ..• - ••• 1.1111110

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

07/04-98

Samsø Kommune
Langgade l
Tranebjerg
8305 Samsø REb.NR. l2~~.00·

Vedr. j.nr. 26/1998 - tilladelse til isætning af vinduer på ejendommen matr.nr. 17
og 18 a Nordby Hede, Nordby.

Den 9. marts 1998 fremsendte kommunen en fra Jens Anker Madsen modtaget ansøg-
ning om tilladelse til isætning af vinduer i stuehusets vestlige gavl.

Ejendommen, der er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981
om fredning af arealer ved Stauns Fjord, ligger nord for Stauns Fjord tæt øst for Lang-
øre Kirke.

Da byggeriet efter den fremsendte tegning udføres på en måde, så gavlen vil fremtræde
harmonisk, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, skt. 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:

Jens Anker Madsen, Fjordvejen 22, 8305 Samsø,
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-741-5-98)
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 viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø



FREDl'lJNGSNÆVNET FOR ÅRHUS Al\1T
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

07/04-98

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø REb. NR. 12.'110.00.

Vedr. j.nr. 146/1997 - tilladelse til ombygning af længe på matr.nr. 17 m m.fl.
Nordby Hede, Nordby.

Den 5. december 1997 fremsendte kommunen en fra Mogens Larsen modtaget ansøg-
ning om indretning af beboelseslejlighed i den nordøstlige staldlænge på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Der sker ingen ændringer i facaden mod gårdspladsen, som er synlig fra Langørevej .
Der isættes nye vinduer i gavlen og en række glasdøre mod værelserne i nordøstfaca-
den. Denne ydervæg genopføres som muret væg mod tidligere bindingsværk.

Idet bygnings ændringen fremtræder harmonisk i forhold til den eksisterende byggestil,
selvom bindingsværksvæg erstattes med muret væg, meddeler Fredningsnævnet i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at bygge-
riet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger.

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 f9f den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
a,

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

Med venlig hilsen

~.

Kopi er sendt til:

Mogens Larsen og Connie Jensen, Langørevej II, 8305 Samsø
Arkitekt og Tømrerfirma Karl Erik Fast, Besser Kirkevej 25, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-18-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej II, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø



:FllliDNlNGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL OR/Ef~TFRIl\Ir,- ......... -.

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

13/07-98

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø REG. NR. l:1.'i lo. 00.

(j.nr. 02.00G01)

Vedr. j .nr. 125/1997 - opførelse af havestue til ejendommen Sælviggård på
matr.nr. 34 e Toftebjerg by, Onsbjerg, beliggende Havvejen 142, 8305 Samsø .•
Den 20. oktober 1997 fremsendte kommunen en fra Tommy Jankvist modtaget sag om
tilladelse til opførelse af havestue med glastagkonstruktion mod vest i forbindelse med
eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord. Ifølge fredningsafgørelsens § 4 må der ikke fore-
tages ombygninger af eksisterende bygninger uden Fredningsnævnets godkendelse, hvis
der derved sker ændringer af bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. juni 1998.

Samsø Kommune har ikke kunnet anbefale det ansøgte.

Århus amt, Natur og Miljø, finder at udestuen vil blive meget dominerende set fra
• vejen.

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite finder den ansøgte tilbygning frem-
medartet for området og finder det uheldigt, at tilbygningen har en glastagkonstruktion.

Tommy Jankvist tilkendegav under besigtigelsen, at han ikke har noget imod at lægge
sort tegltag på udestuen, og at han i øvrigt er åben for eventuelt at lave mere slørende
beplantning, således at udestuen vil blive sløret fra en skrå vinkel fra vejen.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Efter ændringen af projektet finder Fredningsnævnet ikke, at opførelse af den ansøgte
havestue er i strid med de hensyn, der ligger til grund for fredningen.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,
tilladelse til det ansøgte projekt på vilkår:



at dette udføres i overensstemmelse med de til Fredningsnævnet fremsendte billeder
og skitser, dog således at havestuens tag bliver sort tegl, og

at der etableres og vedligeholdes slørende beplantning fra husets sydvestlige gavl og
10 meter ud mod landevejen.

Klageveiledning

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. 8-70-51-8-741-16-97)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø •
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 KØberihavn K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge SU!iuahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



TIL ORIENTERING

_ Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

15/07-98

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø REGe NR. 12'i \o . O O .

Vedr. j.n. 18/1998 - ombygning og udvidelse af eksisterende udhus på matr.nr. 1 q
Nordby Hede, Nordby, beliggende Langøre 4, 8305 Samsø .

• Den 23. februar 1998 fremsendte kommunen en fra arkitekt- og ingeniørfirmaet Esben
Beck modtaget sag, hvor der for ejeren, Ole Petersen, søges om tilladelse til at ombyg-
ge og udvide eksisterende udhus fra 27,9 m2 til 55,9 m2 på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Ifølge fredningsafgørelsens § 4 må der ikke opføres ny bebyggelse, ligesom der ikke
må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændringer i
bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 9. juni 1998.

•
På mødet blev det bl.a. oplyst, at de eksisterende mure vil blive bibeholdt, og at en
glasoverdækning af den nuværende gård vil flugte med de eksisterende mure. Ombyg-
ningerne vil blive udført i overensstemmelse med reviderede tegninger af 18. maj
1998, som er fremsendt til Fredningsnævnet.

Hverken Århus Amt eller Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde ind-
vendinger mod det ansøgte. Der bør stilles krav om, at der opretholdes og vedligehol-
des slørende beplantning mellem udhuset og kysten.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Den ansøgte udvidelse hvor udhusets gavle fortsat vil flugte med hovedbebyggelsens
gavle findes at være i god harmoni med den eksisterende bebyggelse, og udhusets faca-
der er i hovedsagen udformet i overensstemmelse med den eksisterende byggeskik i
området.

Det ansøgte projekt findes herefter ikke i strid med de intentioner, der ligger bag fred-
ningen for området.



Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tilladelse til det ansøgte på vilkår, at ombygningen udføres i overensstemmelse med
tegningerne af 18. maj 1998, samt på vilkår, at der opretholdes og vedligeholdes slø-
rende beplantning mellem udhuset og kysten.

KlageveHedning

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:

Ole Petersen, Langøre 4, 8305 Samsø •
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-4-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 ~b~nhavn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Arkitekt- og ingeniørfirmaet Esben Beck, Mårup Havn l, 8305 Samsø



j IL ORIENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

15/07-98

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø REG..NR~ -:r:2 '-\ lo, 00.

Vedr. j.nr. 68/1998 - anlæggelse af beach volley bane på matr.nr. 6 d Stavns by,
Onsbjerg - Sælvigbugtens Camping, Samsø .

• Den 26. juni 1998 fremsendte Amtet en fra kommunen modtaget sag, hvor Sælvigbug-
tens Camping søger om tilladelse til at anlægge en beach volley bane på ovennævnte
ejendom i umiddelbar tilslutning til campingpladsen og dennes minigolfbane.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Det fremgår af sagen, at anlæggelse af banen sker ved afgravning af ca. 30 cm jord,
som erstattes af sand. Der opstilles to mobile stolper til net, og nettet fjernes, når banen
ikke er i brug.

Fredningsnævnets bemærkninger:

•
Når henses til placeringen findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, og
Fredningsnævnet meddeler i medføre 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 inter-
esse i afgørelsen.

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

e) 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:

Sælvigbugtens Camping v/Birte Snedker, Stavns, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-41-741001-1-98)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø

•



TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

15/07-98

Samsø Kommune
Langgade 1
Tranebjerg
8305 Samsø REG. NR. "11>t \0.00 .

•
Vedr. j.nr. 62/1998 - opførelse af udestue som tilbygning sydvest for eksisterende
bebyggelse på ejendommen matr.nr. 2 a m.fl. Stanns by, Onsbjerg, beliggende
Fjordvejen 9, 8305 Samsø .

Den 11. juni 1998 fremsendte kommunen en fra Lise Pedersen modtaget ansøgning om
tilladelse til opførelse af en 22 m2 stor udestue sydvest for den eksisterende bebyggelse
på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stauns Fjord. •
I forbindelse med besigtigelser på Samsø den 9. juni 1998 foretoges tillige besigtigelse
af ovennævnte ejendom.

På mødet erklærede Århus Amt, Natur og Miljø, og Danmarks Naturfredningsfore-
nings lokalkomite, at man ikke havde indvendinger mod det ansøgte på vilkår, at den
slørende beplantning mod vest bevares og vedligeholdes.

• Fredningsnævnets bemærkninger:

Da den ansøgte tilbygning ikke findes at stride mod fredningens formål meddeler Fred-
ningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.!, tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at tilbygningen udføres i overensstemmelse med den fremsendte tegning samt,
at den slørende beplantning mod vest bevares og vedligeholdes.

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-,e 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:

Lise Pedersen, Fjordvejen 9, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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 viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening "i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø

•



TIL ORIENTERING

• FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sand gade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

15/07-98

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

REG. NR. i 1.'1lo .00.

• Vedr. j.nr. 56/1998 - etablering af vandhul på matr.nr. 1 a Stanns by, Onsbjerg.

Den 3. juni 1998 fremsendte Natur og Miljø en fra afdelingen for Sø og Mose
modtaget sag om etablering af et vandhul på ca. 2000 m2 på et braklagt areal på
ovennævnte ejendom tilhørende Hardy H. Jensen, Stavns 3, Samsø.

Ejedommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Det fremgår af sagen, at vandhullet ønskes etableret vest for et vandreservoir, som
Nævnet tillod ved brev af 27. januar 1998 (j.nr. 73/1997). Ejeren ønsker etableret et
vandhul, som er til gavn for naturen og altså ikke skal anvendes som vandreservoir i
forbindelse med driften af ejendommen.

• Amtet har endvidere vedlagt en aftale, der vil blive indgået vedrørende etablering af
vandhullet.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da etablering af det pågældende vandhul skønnes at være positivt for naturen, findes
anlæggelsen ikke at stride mod fredningens formål, og Fredningsnævnet meddeler i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte som vist på
vedhæftede kort, på vilkår:
at vandhullet etableres med en svag bredhældning under 1:5 og største vanddybde på

op mod ca. 2 meter. Det opgravede materiale fjernes eller spredes på arealet mod
nord, vest og syd i et tyndt lag på højst 30 ca. Arealet mod øst hen mod det
eksisterende vandreservoir friholdes for placering og udjævning af opgravet
materiale, med henblik på at skabe en lav, våd eng.

at vandhullet etableres uden øer
at arealet omkring vandhullet holdes fri for træer og buske i en afstand af min. 15 m

mod nord og vest og 30 m mod syd og øst, og



t> /

at der ikke må udsættes eller fodres fugle, fisk eller krebs ilved vandhullet. Der må
ikke opsættes andehuse samt andet hegn end kraturhegn ved vandhullet.

Klageveiledning

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:

Hardy H. Jensen, Stavns 3, 8305 Samsø
Århus Amt, Sø og Mose, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 Københ'!v_n_ø _
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vi Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gamrnelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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TIL ORIENTERING

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Modtaget!
Skov- og NaturstjTels8ili.

15/07-98

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg REG.Nit l~'1\o .00 .

Vedr. j.nr. 72/1998 - udvidelse af vandhul på matr.nr. 3 e Stauns by, Onsbjerg.

Den 24. juni 1998 fremsendte Natur og Miljø en fra afdelingen for Sø og Mose fore-
lagt sag om efterfølgende lovliggørelse af en udvidelse af et eksisterende vandhul på
ca. 800 m2 til ca. 1500 m2 på ovennævnte ejendom tilhørende Jørgen Kleis Jørgensen,
Stauns 19, 8305 Samsø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

I forbindelse med andre besigtigelser på Samsø den 10. juni 1998 foretoges besigtigelse
af ovennævnte ejendom.

Det fremgår af sagen, at Amtet i skrivelse af 5. juni 1998 har meddelt efterfølgende
lovliggørelse af udvidelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3 på nærmere angivne vil-
kår.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da den gennemførte udvidelse af vandhullet må betragtes som et positivt indgreb i
landskabet til gavn for dyrelivet, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. l, godkendelse af den foretagne udvidelse på vilkår:

at der ikke udsættes krebs, fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhul-
let.

at der ikke opsættes andehuse i og ved vandhullet
at det udyrkede areal omkring vandhullet ikke beplantes og opdyrkes.

KlageveHedning

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 e
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:

Jørgen K1eis Jørgensen, Stauns 19, 8305 Samsø
Århus Amt, Sø og Mose, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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'IIL OR!ENTER!NG
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMtr
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

04/09-98

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

REG. NR. 11-'t\>. 00.

Vedr. j.nr. 80/1998 - udvidelse af vandhul på matr.nr. 3 I og 3 i Alstrup by,
Besser- Amtets j.nr. 8-70-51-8-741-9-98.

Den 6. august 1998 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra afdelingen for Sø
og Mose modtaget sag om udvidelse af et vandhul på ovennævnte ejendom tilhørende
Hardy H. Jensen, Jørgen Chr. Jensen og Mogens Garde, Alstrup 15, 8305 Samsø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Vandhullet, der er på ca. 70 m2, ønskes udvidet med ca. 200 m2.

Arealet er beliggende på et sted ved Stavns Fjord, hvor der muligvis kan være
forhistoriske fund af arkæologisk interesse, og Århus Amt har anført, at Samsø
Museum bør have mulighed for at følge udgravningen.

Amtet har anført, at man intet har at indvende mod udvidelsen af vandhullet på
nærmere angivne vilkår.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Den ansøgte udvidelse af vandhullet, der er vist på vedhæftede kort, findes ikke at
stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler herefter i medfør af naturbekyttelseslvoens § 50, stk. l,
tilladelse til det ansøgte på vilkår:

at Samsø Museum underrettes senest 2 dage før anlægsarbejdet påbegyndes af hensyn
til muligheden for at overvære gravningen

at der ikke etableres øer i vandhullet
at udvidelsen foretages mod øst og bliver maksimal 20 meter, inkl. en l meter høj og

mindst 7-10 meter bred, terræntilpasset opstemning.

at det opgravede materiale bruges til at at lave den terræntilpassede opstemning med
en maksimal hældning ud over strandengen og ind mod vandhullet på 1:5.



Eventuel overskydende jord skal fjernes fra arealet og udlægges på arealer, der a,
ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. •

at der ikke udsættes krebs, fisk eller fugle, og der må ikke fodres i og ved vandhullet
at der ikke opsættes andehuse i og ved vandhullet
at træerne mod syd og vest fjernes med rod, og der må ikke plantes nye træer og

buske på arealet.

Såfremt den overskydende jordmængde ønskes placeret inden for fredningen, må dette
kunne ske på tørre arealer og kun i et lag på maksimalt 30 cm. Det forudsættes, at
fyldet ikke placeres indenfor strandbeskyttelseslinie eller højbeskyttelseslinie, med
mindre særlig tilladelse opnås fra Århus Amt.

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 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:

Hardy H.Jensen, Jørgen Chr. Jensen og Mogens Garde, Alstrup 15, 8305 Samsø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredninl!sregister, Haralds~e 53_L.flQ9 !<p.benhavn ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vIAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
Samsø Museum, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 6 APR 1999
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

31/03-99

Skov- og Naturstyrelsen
Reservatsektionen
Ålholt
Ålholtvej 1
6840 Oksbøl

REG. NR. i;L'lb . Go

Vedr. j.nr. 7/1999 - revision af bekendtgørelsen om Stavns Fjord Vildtreservat -
Sektionens j.nr. 1996-353-0034, P..d. ENG.

I skrivelse af 2. februar 1999 har Reservatsektionen anmodet Nævnet om at overveje,
at færdselsforbudet på de berørte landarealer udtages af fredningskendelsen samtidig
med gennemførelsen af en ny bekendtgørelse.

Fredningsnævnet har forelagt forespørgslen til udtalelse hos Århus Amt, der har svaret
Nævnet i skrivelse af 16. marts 1999, hvoraf genpart vedlægges.

Der er i Nævnet enighed om at henholde sig til Amtets vurdering, hvorefter ændringer
vedrørende færdselsforbudet må ske i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Klageveiledning

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 foremnger og lignende, der har en væsentlig inter-
esse i afgørelsen.

En even~'lel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

Med venlig hilsen

~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
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Retten iRanders, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

REG.NR.l.1'-IIo.oo, 01/06-99

Samsø Kommune
Langgade l, Tranebjerg
8350 Samsø

Modtaget i
Skov· og Naturstyrelsen

OB 2 JUNI 1999

Vedr. j.nr. 10/1999 - fremføring af vandledning til ejendommen HesselhoJm,
matr. nr. 11 Nordby Hede, Nordby.

Århus Amt har med skrivelse af 18. februar 1999 fremsendt Samsø Kommunes ansøg-
ning om tilladelse til fremføring af vandledning til ovennævnte ejendom tilhørende
Hanne Dybkjær og Leif Brauer. Der ansøges om tilladelse til nedgravning af vandled-
ning 2 - 21h meter øst eller vest for adgangsvej en til Hesselholm.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 'om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 5. maj 1999.

e.

Under besigtigelsen redegjorde Leif Brauer for det ansøgte og oplyste, at de ønsker til-
slutning til offentligt vandværk, da deres private boring om sommeren ikke kan skaffe
tilstrækkeligt vand. Vandledningen ønskes gravet ned ved siden af dæmningen. Det vil
være for dyrt at grave ledningen ned på dæmningen eller i grøften på grund af sten.
Det er kun en lille del af de gule engmyrer, der vil blive berørt af opgravningen. Der
er i 1986 eller 1987 gravet el-kabler ned øst for dæmningen, og det kan man næsten
ikke se længere.

Århus Arr.t anførte, at de gule engrnyrer, der lever under jorden, er meget sjældm~.
Området er udlagt som A-område. Efter besigtigelsen den 5. maj 1999 har Amtet pf:ny
besigtiget stedet og afmærket en strækning, der i princippet følger den tidligere
nedpløjede el-ledning. Amtet har herefter i skrivelse af 20. maj 1999 meddelt, at man
ikke vil modsætte sig, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på nærmere anførte vil-
kår.

Kommunen oplyste den 5. maj, at det på grund af den stor koncentration af kampesten
ikke vil være muligt at lægge en vandledning på dæmningen eller i grøfterne på begge
sider af dæmningen. Vandrøret skal graves ned i cirka 1 meters dybde, hvor det vil
blive omgivet af et 5 cm sandlag . Renden skal formentlig have en bredde på 30-40 cm.
Det er teknisk muligt Tat skrælle tørven af og genbenytte denne.

~J .. ' _.. I' .~a~.aJ;~:~=turfredningSfOrening har anført, at man kan gå ind for den for naturen
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'I bedste løsning.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Henset til at baggrunden for ansøgningen er ejernes ønske om at sikre en stabil vand-
forsyning, finder Fredningsnævnet ikke, at det ansøgte vil være i strid med fredningens
formål, forudsat at nedgravningen sker på en for naturen skånsom måde. Der meddeles
herefter i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til nedgravning af
vandledningen på følgende vilkår:

vandledningen nedgraves i den trace, som er afmærket med "rødtop"-pæle i
marken øst for dæmningen af Samsø Kommune ved Arne Liltorp og Århus Amt
ved Lasse Werling.

ved nedgravning af vandledningen må der maksimalt graves i 40 cm bredde

overfladegræstørven skal graves op og lægges retvendt, adskilt fra den opgravede
underjord

den opgravede underjord i øvrigt skal lægges midlertidig på vejarealet eller i et
smalt bånd mellem vejen og graven. Jorden skal holdes adskilt fra den oplagte
græstørv

- afsluttende skal græstørvene lægges på retvendt umiddelbart efter nedgravningen af
vandledningen er afsluttet

gravearbejdet må kun foretages i perioden fra 1.7. til 15.9. af hensyn til fuglenes
yngletid og jordens bæreevne.

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:

Hanne Dybkjær og Leif Brauer, Hyllestedvej 34, 4261 Dalmose
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-13-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0

_ Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Erik Eriksen, 0stervangen 13, 8305 Samsø
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Samsø Kommune
Langgade 1
8791 Tranebjerg REG. Nl 12.'1b 00·

Vedr. i.nr. 56/1999- opførelse af nyt sommerhus på matr .nr. 6 ab, 6 ae Stanns by,
Onsbier~.(kommnnens sa~ 19990601)

Den 9. juni 1999 fremsendt kommunen en fra arkitekt Kim Utzon modtaget sag om
byggetilladelse til opførelse af et sommerhus på 56,4 m2 på ovennævnte ejendom tilhø-
rende overlæge Bjarne Miihldorff Sigurd.

Fredningsnævnet meddelte i skrivelser af 21. oktober og 9. december 1997 tilladelse til
opførelse af et sommerhus på ia1t 56,4 m2 til erstatning for et eksisterende hus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, som i skrivelse af 20. august
1999 har godkendt de forelagte tegninger og yderligere anført, at det er en forudsæt-
ning, at huset ikke bygges nærmere kysten end det eksisterende hus, hvilket vil sige det
nordvestlige hjørne 1,20 meter foran flugt af garage på nabogrunden, matr. nr. 6 aa
smst.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Da Fredningsnævnet i 1997 har meddelt tilladelse til opførelse af et nyt sommerhus af
den nævnte størrelse, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk:. 1, godkendelse af det forelagte projekt på vilkår, at dette udføres i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger med beskrivelse og beliggenhedsplan.

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.
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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:

Bjarne Miihldorff Sigurd, Fridtjof Nansensvej 24, 4800 Nykøbing F
Arkitekt Kim Utzon, Allegade 2, 3000 Helsingør
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-5-97)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8, 8305 Samsø
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FRED~lNGSNÆV~"'ET FOR ÅRHUS Al\tIT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

13/12-99
Samsø Miljø- & Energikontor
Langgade 24
8305 Samsø

Modtaget i
Skov- f'lC' 1\1' aturstyrelsen

Vedr. j.nr. 106/99 - etablering af solvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 1 q
Nordby Hede, Nordby, beliggende Langøre 4.

Den 26. oktober 1999 fremsendte Århus Amt en fra Miljø- og Energikontoret modtaget
ansøgning, hvor der for Ole Petersen søges om tilladelse til etablering af solpaneler på
taget af udhuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord. Solfangeranlægget er ikke i overensstemmelse
med lokalplan 78.3., og anlægget kræver derfor dispensation fra Fredningsnævnet.

Der ansøges om et cirka 7 m2 solfanger, som anbringes på taget, der har en hældning
på ca. 1:20.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. november 1999, hvor det blev oplyst, at
solpanelerne udføres i refleksfrit glas. Stembrædderne på udhustaget, der har en hæld-
ning på cirka 5 o, forhøjes således at solfangeren ikke vil kunne ses fra vejen. Refleks-
frit glas er materet glas, som ser sandblæst ud.

Danmarks Naturfredingsforening har intet at indvende mod projektet.

Århus Amt anførte, at man principielt er betænkelig ved solfangeranlæg på hustagene i
Stavns Fjord området. Konkret er det ansøgte solvarmeanlæg projekteret på en sådan
måde, at det ikke bliver synligt fra vejen. Amtet finder derfor ud fra en hel konkret
vurdering, at man intet har at indvende mod projektet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Inden for Stavns Fjord fredningen finder Nævnet, at der - i lighed med valg af tagmate-
rialer - skal føres en restriktiv kurs for så vidt angår godkendelse af bl.a. solfangeran-
læg.

Ud fra en hel konkret vurdering og under hensyn til at solfangeren ikke vil være synlig
og påvirke det omkringliggende landskab, meddeler Fredningsnævnet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til ansøgte på vilkår, at anlægget udføres
som foran beskrevet.
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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. 8-70-51-8-741-4-98)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20~TOO KøbeI1havn-ø--
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, 8971 Tranebjerg
Ole Petersen, Langøre 4, 8305 Samsø



FREDNINGSN~tEVNET FOR ÅRHUS A.lVlT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

13/12-99
Samsø Kommune
Langgade 1
8791 Tranebjerg
Samsø

REG. HR. i2'{~.CO

Vedr. j.nr. 104/99 - etablering af solvarmeanlæg på matr.nr. 1 aæ Nordby Hede,
Nordby, beliggende ved Langør Havn.

Den 19. oktober 1999 fremsendte kommunen en ansøgning om tilladelse til etablering
af et solvarmeanlæg på cirka 10 x 3 meter på ovennævnte ejendom, mellem toi1etbyg-
ningeme og Stavns Fjord. Efterfølgende er der sket en reduktion, således at det samle-
de solfangeranlæg vil udgøre 13,9 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord. Solfangeranlægget er ikke i overensstemmelse
med lokalplan 78.3., og anlægget kræver derfor dispensation fra Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 10. november 1999. Det blev fremhævet, at
projektet indgår i "Samsø Vedvarende Energi-Ø". Formålet med etablering af anlægget
er at forsyne de to badehuse i Langøre havn med varme. Solfangeme ønskes placeret i
rørstativer med en hældning på 25 o. Normalt etableres solvarmeanlæg med en hæld-
ning på 45 o, men for at undgå spejling ud over vandet ønsker kommunen alene en
hældning på 25 o. Solfangeranlægget har nu et projekteret areal på 13,9 m2 og udføres i
refleksfrit glas. Højden bliver cirka 1,25 meter over jorden.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite havde intet at indvende mod projektet
under forudsætning af, at der anvendes refleksfrit glas, og at der sker en skærmende
beplantning.

Århus Amt anførte, at Amtet er positivt indstillet overfor vedvarende energi, men
under hensyn til at der er tale om etablering af et solvarmeanlæg i et meget følsomt
område, er Amtet principielt betænkelig ved de stor flader af glas. Dette gælder selv
om projektet påtænkes udført i refleksfrit glas, idet dette reelt blot er refleksnedsætten-
de. Konkret er Amtet af den opfattelse, at solvarmeanlægget vil fremstå som et frem-
medelement i forhold til de eksisterende bygninger ved havnen. Amtet kan derfor ikke
anbefale det ansøgte projekt. Hvis Nævnet meddeler tilladelse, bør anlægget placeres
parallelt med badehusene.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Inden for Stavns Fjord fredningen finder Nævnet, at der i lighed med valg af tagmate-
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rialer skal føres en restnktiv kurs for så vidt angår godkendelse af bl.a. solfangeran-
læg.

Nævnet finder derfor betænkelighed ved opstilling/opsætning af solfangeranlæg.

Efter lokalplanen for Langøre er ovenlysvinduer ikke tilladt, ligesom der er stramme
regler for tagbeklædning m. v.

På denne baggrund finder Nævnet at opsætning af solfangere på eller i nærheden af
badehusene ved havnen vil være i strid med intentioneme bag fredningen, hvorfor
Nævnet meddeler afslag på 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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-10-99)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej
13, 8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
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Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København 0.

2. maj 2000
J.nr.: 97-121/700-0021
PIH

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 3 MAJ 2000

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om etab-
lering af solvarmeanlæg på havnen i Langør, Samsø Kommune, Århus Amt.

Med venlig hilsen

pia Andersen
afdelingssekretær

direkte tlf.: 3395 5721

Afgørelsen er sendt til:

• Samsø Kommune, Udvalget for Teknik og Miljø, Langgade l, Trane-
bjerg, 8305 Samsø.

• Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg.

• Fredningsnævnet for Århus Amt, Retten i Randers, Sandgade 12, 8900
Randers.

• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade
Miljø- og Energiministeriet
Jkov- og NaturStyrelsen ':t,
J.nr. SN 1996 -, ~ \ \ \ \ ~ -OO()
Akt. nr. "'\ ~

53, 2100 København 0.
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NATUR KI.AGFNÆVNFT

J.nr.: 97-121/700-0021
JKW

o 2 MAJ 2000

Afgørelse
i sagen om etablering af solvar.meanlæg på havnen i Langør,

Samsø Kommune, Århus Amt.

Fredningsnævnet for Arhus Amt har den 13. december 1999 efter naturbe-
skyttelseslovens § 50 meddelt afslag til Samsø Kommune på at opstille
en solfanger i tilknytning til to badehuse/toiletbygninger ved havnen i
Langør på matr. nr. 1 aæ Nordby Hede, Nordby indenfor fredningen af
Stavns Fjord, Samsø Kommune (bilag 1 og 2). Afgørelsen er af kommunen
påklaget til Naturklagenævnet (bilag 3).

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnæ~e.ts-afgørels.e_fra 1981-om.~~~~~_

fredningen af Stavns Fjord og af lokalplan nr. 78.3, Langør.

Samsø indgår i Miljøministeriets projekt "Samsø Vedvarende Energi-Ø" og
øen skal søge at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi. Kom-
munen vil, som et af flere projekter, etablere et solfangeranlæg i
Langør havn, der skal levere varmt vand til de to toiletbygnin-
ger/badehuse, som betjener havnens besøgende lystbåde. Anlægget skal
erstatte eksisterende elvarmere.

Solfangeranlægget agtes opført umiddelbart syd for toiletbygningerne
og ud mod fjorden, og placeres på et stativ i en vinkel på ca. 25 gra-
der i forhold til jorden. Anlæggets areal er på ca. 14 m2 (ca. 2 x 6,7
m) og højden over terræn bliver ca. 1,2 m. Der plantes et slørende bu-
skads omkring solfangeren og anvendes reflexfrit glas, der sammen med
anlæggets relativt "flade" vinkel i forhold til jorden vil medføre en
minimal lysreflektion til omgivelserne.

Fredningens bestemmelser for byggeri er generelt udformet således, at
der ikke må ske ændring af bebyggelsens ydre fremtræden, men der må op-
stilles mindre drivhuse, havehuse og lignende i eksisterende haver.

Miljø- og Energlmlnls\erlet
J.nr.SN 1996 - \~,\.\\ 9..-0oo~

- 3 ~1AJ2000
'-l~

Akt. nr.
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For Langør er fastsat i bestemmelsernes § 4c, at byggearbejder umiddel-
bart kan udføres såfremt de ikke kræver dispensation fra kommunens
lokalplan 78.3 for området. Byggearbejder der går ud over lokalplanen
kræver således tilladelse fra fredningsnævnet.

Lokalplanens formål er at bl.a. at fastlægge bebyggelsens omfang og ud-
seende under hensyntagen til bestående bebyggelse idet Langør er et
uskadt bymiljø, hvor der kun er opført få artsfremmede bygninger. Efter
lokalplanen skal der også tages hensyn til byens omgivelser, herunder
Stavns Fjord.

Der stille i lokalplanen meget detaillerede krav til bebyggelsens ud-
formning og udseende, herunder valg af tagmaterialer og at der ikke må
opsættes ovenlys. "Tekniske elementer" som fjernsynsantenner, må ikke
opsættes og elledninger skal fremføres som jordkabler.

Efter planen skal nye bebyggelser placeres i overensstemmelse med det
på et kortbilag til planen viste. Sol fangerne ønskes opstillet udenfor
signaturen for mulig ny bebygelse. Friarealerne skal efter planen fort-
sat henligge i deres nuværende tilstand.

Fredningsnævnet har vurderet, at der i lighed med valg af tagmaterialer
indenfor det fredede område skal føres en restriktiv kurs vedr. solfan-
gere. Efter lokalplanen for Langør er ovenlysvinduer ikke tilladt, li-
gesom der er strenge regler vedrørende valg af tagbeklædning m.v. På
den baggrund har fredningsnævnet fundet, at opsætning af solfangeren
vil være i strid med intentionerne for fredningen.

Amtet har ikke kunnet anbefale projektet, men er betænkelig ved store
flader af glas som kan reflektere lyset. Amtet finder ikke at anlægget,
uanset der anvendes refleksfrit glas, vil falde ind i området, men at
det vil fremstå som et fremmedelement i forhold til de eksisterende
bygninger ved havnen. Såfremt anlægget skal opføres bør det placeres
parallelt med toilethusene.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkommite har støttet projektet i
den ansøgte udformning.



Kommunen anfører i sin klage projektets overordnede sigte - at gøre
Samsø til en "vedvarende energi ø". Det er vigtigt for kommunen at del-
tage hvor det er muligt, og man finder at udformning af anlægget er
tilpasset omgivelserne i en sådan grad, at påvirkninger bliver minimal.
Kommunen henviser endvidere til, at der på et hus i området (Langørvej
4) er opsat en solfanger på taget.

Afgørelse

I sagens behandling har deltaget 12 af naturklagenævnets 13 medlemmer
(Lars Busck (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen,

Jens Jørgen Bolvig, Svend Aage Jensen, Hans Kardel, Per Larsen, Eva
Møller, Hans Christian Schmidt, Jens Steffensen, Poul Søgaard og Sven
Taanquist) .

Efter naturbeskyttelseslovens § 50 kan et fredningsnævn meddele dispen-
sation fra fastsatte fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke vil
stride mod fredningens formål.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Opstilling af en solfanger er i strid med lokalplanens bestemmelser, og
anlægget kræver derfor en dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Solfangeranlægget agtes opstillet i tilknytning til havnen, og må anta-
ges, uanset beplantningen, at fremtræde synligt i nærområdet og vil
blive opfattet som et nyt bygningselement. Det er tvivlsomt om der viL
opstå generende lysreflektioner som kan udgøre nogen reel gene for om-
givelserne.

Naturklagenævnet finder, at det ikke er ønskværdigt at introducere et
nyt bygningselement indenfor et særlige beskyttelsesværdigt område i
fredningen. Der er nævnets vurdering, at solfangeranlægget ikke vil
falde naturligt ind i området. Det bemærkes, at der indenfor øen må væ-
re en række andre bygninger, hvor kommunen vil kunpe deltage i projek-
tet "vedvarende energi ø".

3
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Naturklagenævnet stadfæster derfor Fredningsnævnet for Arhus Amt afgø-
relse af 13. december 1999.

På Naturklagenævnets vegne

Afgørelsen 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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23/05-00

Århus Amt
Natur og Miljø
Lyseng Alle l
8270 Højbjerg

Modtaget i
Skov~og Naturstyrelsen

~ % Mt~)2GGf

Vedr. j.nr. 51/2000 - "Åben Hjortholm 2000".

I skrivelse af 4. maj 2000 har amtet anmodet om tilladelse til at befolkningen i lighed
med tidligtre kan få lejlighed til at besøge "Hjortholm" i weekenden 26. - 27. august
2000.

"Hjortholm" er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord, og normalt har offentligheden ikke adgang til
holmene.

Arrangementet er gennemført hvert andet år i de sidste 12 år i den sidste weekend i
august, for at give befolkningen mulighed for at opleve disse specielle holme.

Da det findes at være at betydning, at befolkningen får mulighed for at opleve
"Hjortholm" , og da dette alene sker hver andet år, meddeler fredningsnævnets formand
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til gennemførelse af arrange-
mentet i weekenden 26. - 27. august 2000.

Klageveiledning

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
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virknine for den p:'iklaeede afeøreIse, med min.dre klaeemyndigheden bestem...merandet.

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

Med venlig hilseu

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-6-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, Østerbyvej _
13, 8305 Samsø •
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Samsø Kommune
Langgade 1, Tranebjerg
8305 Samsø

REG. NR. 7- J. '-I(p. O O

Vedr. j .nr. 38/2000 - etablering af nye kviste og udskiftning af tag på matr .nr. 1
h, l iNordby Hede, Nordby, beliggende Langør 30, 8305 Samsø.

Den 28. april 2000 fremsendte kommunen en ansøgning fra Ole Porse, Anlægsvej 27,
9610 Nørager, hvor der søges om tilladelse til etablering af 2 kviste samt et
ovenlysvindue på hver side af fritidshuset på ovennævnte ejendom. Endvidere ønskes et
eksisterende skifertag, der er defekt, udskiftet med sorte teglsten.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 17. maj 2000, hvor Ole Porse oplyste, at der
tidligere har været to kviste på ejendommens nordøstside ud mod vejen. Der ønskes
tillige et mindre ovenlysvindue midt på ejendommen for at give lys til trappeopgangen.
Taget ønskes beklædt med sorte teglsten, da dette vil passe bedre til de gule
ydervægge. Desuden er taget i dag sort.

Århus Amt har udtrykt betænkelighed ved de meget store kviste.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har særlig henvist tillokalplanen, der
er gældende for området, og har på denne baggrund ikke kunnet anbefale det ansøgte.

Kommuneingeniør Peter Ibsen oplyste, at Samsø Kommune skal behandle sagen på et
møde den 30. maj 2000.

Nævnet tilkendegav herefter under besigtigelsen, at der vil kunne meddeles tilladelse til
etablering af et lille ovenlysvindue midt på ejendommens tag mod nordøst, samt to
kviste med hver to fag, ligeledes mod nordøst mod vejen. Ved etablering af kvistene
skal det tilstræbes, at huset tilbageføres til den oprindelige sti1. Taget må udskiftes med
sort ureflekterende tegl eller røde teglsten.

Det afta1tes herefter, at Ole Porse fremsender revideret forslag til nævnet.

Den 22. maj 2000 fremsendte Ole Porse revideret tegning, hvorefter der etableres to 2-
fags kviste på husets nordøstside mod vejen med vinduer som i gavlene på lste sal.
Desuden etableres et mindre ovenlysvindue midt på ejendommens tag, og taget udskif-
tes til sort tegl.
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Samsø Kommune har i skrivelse af 31. maj 2000 meddelt, at kommunen har besluttet
at tiltræde fredningsnævnets afgørelse, som meddelt ved besigtigelsen den 17. maj
2000, og anbefalet at kvistene skal udformes som angivet på den senest fremsendte re-
viderede tegning af 22. maj 2000.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det fremsendt projekt at 22. maj 2000 vil føre ejendommen tilbage til nogenlunde
oprindelig udseende, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til etablering af 2 kviste og et ovenlysvindue på ejendommens
nordøstside mod vejen, som angivet på den fremsendte tegning. Endvidere meddeles
tilladelse til udskiftning af taget med sort tegl, der ikke må være glaseret.

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 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:

Ole Porse, Anlægsvej 27, 9610 Nørager
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-12-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø•



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

REG. NR. '1dLJ(P.oo

TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

oS MOdtaget j
ko\{- og NaturS'i:yreiS~ill

V 2 jW,j 2!I:TIJ
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Samsø Kommune
Langgade l, Tranebjerg
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 36/2000 - etablering af kvist, ombygning af eksisterende kvist samt
etablering af solfanger på butikstag på matr.nr. 10 Nordby Hede, Nordby, belig-
gende Langør 10, 8305 Samsø .

• Den 26. april 2000 fremsendte kommunen en fra Bent Krebs modtaget sag, hvor der
søges om tilladelse til ovennævnte byggearbejder på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Bygnings ændringer , der kræver dispensation fra lokalplan 78.3. for Langør, kræver til-
lige tilladelse fra Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet foretog den 17. maj 2000 besigtigelse.

Spørgsmålet om opsætning af et solfangeranlæg diskuteredes. Århus Amt anførte, at
man er betænkelige ved solfangeranlæg. Et sådant skal placeres således, at det ikke er
synligt

Det aftaltes, at ejeren, inden nævnet foretager yderligere, fremsender materiale, såle-
des at det er muligt at vurdere, om solfangeranlægget vil blive synligt i området.

Århus Amt anførte for så vidt angår ændring af den eksisterende kvist, at det vil være i
strid med traditionen i området, såfremt der meddeles tilladelse til en fransk altan.
Nævnet bør overveje, om der kan meddeles tilladelse til to kviste på samme hus.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anførte, at man ikke kan anbefale etab-
lering af en kvist på bagsiden af huset og ej heller en ændring af den eksisterende kvist,
da denne i dag fremtræder meget harmonisk.

Samsø Kommune meddelte, at Udvalget for Teknik og Miljø skulle behandle sagen på
et møde den 29. maj 2000.

I skrivelse af 31. maj 2000 har kommunen meddelt, at man ikke kan godkende, at der
opføres yderligere en kvist på ejendommen, hvorimod ændring af eksisterende kvist og
etablering af solvarmeanlæg anbefales.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse for så vidt angår kviste på ejendom-
~n: _

Da den eksisterende kvist mod gaden fremtræder harmonisk, og da en ændring som an-
søgt vil afvige fra den sædvanlige byggestil ved Langør, finder Fredningsnævnet ikke
at kunne meddele tilladelse til ændring af kvisten, ligesom nævnet heller ikke kan med-
dele tilladelse til opførelse af en kvist på ejendommens bagside, da dette ligeledes vil
stride mod byggestilen ved Langør.

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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Mette Krebs, Langør 10, 8305 Samsø a
Bent Krebs, Århusvej 25, Ugelbølle, 8410 Rønde .'
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr: 8-70-51-8-741-10-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0 - -
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite viAnders Egede Holm, 0sterbyvej
13, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø
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18/09-00

Samsø Kommune
Langgade l
Tranebjerg
8305 Samsø

Vedr. j .nr. 80/2000 - opførelse af vinterhave på matr .nr. 4 m Alstrup by, Besser.

•
Den 20. juli 2000 fremsendte kommunen en fra Kirsten Andersen og Jens Brandt mod-
taget ansøgning om tilladelse til opførelse af ny vinterhave på 15,3 m2 som tilbygning
til stuehuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Ejendommens bygninger er beliggende i udkanten af fredningen umiddelbart op ad den
offentlige vej fra Besser til Alstrup. Bygningerne ligger med have og gårdsplads om-
givet af beplantning.

Århus Amt har i skrivelse af 4. september 2000 anbefalet, at Fredningsnævnet medde-
ler dispensation.

Da en tilbygning som ansøgt ikke får afgørende indflydelse på bygningernes virkning
på de fredede arealer, meddeler Fredningsnævnets formand i medfør af naturbeskyttel-
seslovens § 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 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
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• Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 66, stk. 2,

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Kirsten Andersen og Jens Brandt, Alstrupvej 9, Alstrup, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-18-00)
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 viAnders Egede Holm, 0sterbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge SundaW, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø.
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Susanne og Søren Nielsen
Stenskov 19
8305 Samsø
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Vedr. j.nr. 90/2000 - ombygning af beboelsesbygning på matr.nr. 32 a Besser by,
Besser.

• Århus Amt har den 22. august 2000 fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om til-
ladelse til ombygning af beboelseshuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

I den vestlige tagflade ønskes etableret en indfældet tagterrasse, og endvidere foretages
forskellige ændringer af facaden som følge af ombygningen.

Ejendommen ligger tæt sydøst for Stavns Fjord i en mindre gruppe huse.

•
Amtet har ved fremsendelsen anført, at udformningen af tagterrassen er usædvanlig,
idet den indfældes i det eksisterende tag. Ved udformningen er der dog taget det hen-
syn, at gavltrekantens murflade står urørt, hvorfor terrassen kun er synlig fra vest og
nordvest. Mod nordvest ligger en mindre bakke mellem huset og Stavns Fjord, således
at huset kun er synligt fra arealerne omkring Barnekol, altså på nogen afstand. Samti-
dig har amtet anført, at facade ændringerne på huset ikke kræver dispensation fra Fred-
ningsnævnet.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der alene sker ændring i bygningens ydre fremtræden i mindre omfang, og da huset
kun er synligt fra arealerne omkring Barnekol, findes det ansøgte ikke at stride mod
fredningens formål, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddeler tilladelse til det ansøgte, som vist på de fremsendte tegninger.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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•
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 klage fris ten 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. 8-70-51-8-741-13-00)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, 8305 Samsø
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Landsforeningen
De Danske Plantningsforeninger
Landbocentret, Hjortsvangen 3
7323 Give

27/09-00

Vedr. j.nr. 92/2000 - hegnsplantning inden for Stavns Fjordfredningen• Den 4. september 2000 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra landsforenin-
gen modtaget ansøgning om tilladelse til at foretage tre læplantninger inden for Stavns
Fjordfredningen.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fred-
ning af arealer ved Stavns Fjord.

Hegn nr. 8 ønskes plantet som et 3-rækket hegn på matr.nr. 11 z Besser by, Besser, til
erstatning for 2 ældre hegn. Hegn nr. 22 ønskes plantet på matr.nr. 3 d Toftebjerg by,
Onsbjerg, og det tredje hegn, der er unummereret, ønskes plantet på matr.nr. 6 f
Stavns by, Onsbjerg, på Sælvig Campingplads.

Den 14. september 2000 har Mogens Andersen, Hedeselskabet, telefonisk oplyst, at
plantningen af hegn nr. 22 er opgivet .

• Århus Amt har ved sagens fremsendelse udtalt, at hegnene ønskes plantet i områder,
der er præget af eksisterende hegn, og de ønskede plantninger har ingen afgørende
landskabelig virkning.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da de ønskede hegn på matr.nr. 11 z Besser by, Besser og på matr.nr. 6 f Stavns by,
Onsbj erg , ikke findes at have afgørende landskabelig virkning, og således ikke strider
mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 1, dispensation til de ansøgte hegn, som vist på vedhæftede kort.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Hedeselskabet, att. Mogens Andersen, Rolighedsvej 6, 7160 Tørring
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-15-00)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø•
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Vedr. j.nr. 36/2000 - ombygning af facade på matr.nr. 10 Nordby Hede, Nordby,
beliggende Langør 10, Samsø.

Mette Krebs
Capellavej 18
8270 Højbjerg

• I skrivelse af 22. august 2000 har De anmodet Fredningsnævnet om at revurdere den
trufne afgørelse af 11. juli 2000 vedrørende ændringen af den eksisterende kvist på
ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog den 18. oktober 2000 besigtigelse.

Bent Krebs oplyste i den forbindelse, at der ønskes mere lys på l.sal, og at man som
alternativ til en fransk dør eventuelt kan overveje et vindue, som er højere end det nu-
værende.

Århus Amt v/Jørgen Bang bemærkede, at der ligger tre karakteristiske murermester-
huse på række, hvorfor en fransk altan fortsat ikke bør accepteres. Det er svært at vur-
dere virkningen af, at der eventuelt på 1.sal isættes et vindue af samme højde og stil
som vinduerne i samme facade i stueetagen.• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite bemærkede, at der er tale om en har-
monisk og stilren facade, som ikke bør ændres, hverken med en fransk altan eller med
et højere vindue på l.sa1.

Samsø Kommune efterlyste en pænere løsning, men kunne dog bedre acceptere en løs-
ning med et vindue af samme højde som stueetagens vinduer frem for isætteise af en
fransk altan.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Da en fransk altan efter nævnets opfattelse, vil være fremmed i forhold til byggestilen i
et murermesterhus, og da facaden fremtræder meget harmonisk og i stil med de øvrige
murermesterhuse i området, finder Fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele tilla-
delse til etablering af en fransk altan, som ansøgt. Derimod meddeler Fredningsnævnet
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til, at der i stedet for det nu-
værende vindue på l.sal isættes et nyt vindue med samme bredde som det nuværende,
men i samme højde og type som de vinduer, der er isat i samme facade

~~ \q~6~I~ll/,2.-OOo'2..,
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i stueetagen. •Klagevejledning

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

K1ageberettigede 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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-10-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand •
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø .
Samsø Kommune,Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•



.brednmgsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 39 70 00

Modtaget i
Skov. O" ....-.ltm.styrelsen

l 7 NOV. 2000

•
Aalborg, den 16.november 2000.

/49/
FS 68/266fJ:Ansøgning om tilladelse til etablering af badesti ved Kjul Strand,
beliggende på et areal omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 18. december
1981 om fredning af arealer ved Kjul Strand.

Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol for den 9. novem-
ber 2000 i ovennævnte sag .

•
1. Egon Skjørbæk,
2. Asger Madsen,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret, j.nr. 8-70-51-8-819-0002-99
4. Hirtshals Kommune, Plan- og Udviklingssektionen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Mona Jensen,
7. Grundejerforeningen øster Kjul vi formand Judith Skriver, Skovbakken 104,

3520 Farum.
8. Nordjyllands Statsskovdistrikt, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen.

1<9. Skov- og Naturstyrelsen,e·og Energiministemt Karsten Søgaard, Højbakken 4, 9560 Hadsund.
Jkov- og Naturstyrelsen ...!/
.nr. SN 1996- \1\\\\"t ,()OOl ~.
kt· nr. \ 'i.\o



• Torsdag, den 9. november 2000 kl. 10.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyl-

lands Amt besigtigelse og forhandling i

.(til «1 f
FS 68/1fjfJ(j: Ansøgning om tilladelse til etablering af badesti ved Kjul Strand,

beliggende på et areal omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 18. december

1981 om fredning af arealer ved Kjul Strand.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte

medlem Egon Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Asger Madsen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontor mødte Claus Riber Knudsen.

For Hirtshals Kommune mødte Mogens Mortensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mona Jensen og Finn Christensen,

For, Grundejerforeningen øster Kjul mødte Leif Nielsen,

For Nordjyllands Statsskovdistrikt mødte skovrider Frede Jensen,

Ejeren, Karsten Søgaard var mødt.

Der fremlagde s :

Bilag l: skrivelse af 3. oktober 2000 samt bilag med §3- registrering på arealet

fra Nordjyllands Amt.

Bilag 2: skrivelse af 5. september 2000 fra samme med et kortbilag.

Bilag 3: skrivelse af 6. juli 2000 fra samme.

Bilag 4: skrivelse af 18. maj 2000 fra samme med 3 kortbilag og l luftfoto.

Bilag 5: skrivelse af 4. april 2000 fra Hirtshals Kommune med 7 fotos og kort
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angivende fotografierne s lokalitet.

Bilag 6: skrivelse af 18. november 1998 fra Nordjyllands Amt

Bilag 7: skrivelse af 3. august 1998 fra Hirtshals Kommune

Bilag 8: lokalplan 511. 1 vedr. sommerhusområde ved øster Kjulvej

Bilag 9: Naturklagenævnets afgørelse af 18. september 1997.

Fredningsnævnets formand orienterede indledningsvist om sagens retlige forhold:

Sagen drejer sig om en stiadgang for almenheden over ejendommen, matr. nr. 30q

Asdal Hovedgård, Asdal, der ejes af Karsten Søgaard. Stiadgangen er ved lokal-

planen for området udlagt langs med ejendommens vestre skel for at sikre adgang

for parceller inden for lokalplanområdet til havet, og Hirtshals kommune har fore-

taget ekspropriation til dette formål, hvilket er stadfæstet ved Naturklagenævnets

afgørelse af 18. september 1997. Det fremgår heraf, at stien skal have "fremtræde

som et spor i terrænet og skal gives et uformelt præg. Vedligeholdelsen skal ske

med de for stedet typiske materialer, såsom halm, flis, kvas, grus eller lignende".

Hirtshals kommunes ekspropriation omfatter stiadgangen til stranden ad en trådt sti

langs vestskellet af matr.nr. 30 q, såfremt anden linieføring ikke aftales med eje-

ren.

Arealet er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 18. december 1991 om fred-

ning af arealerne ved Kjul Strand, der efter sit indhold har til formål at "bevare

det pågældene meget markante landskabsområde som rekreativt område og som

lokalitet med meget betydelige botaniske interesser ". Ud over offentlighedens

lovbestemte almindelige adgang til arealet anføres:" Herudover tillægges almen-

heden adgang til at færdes til fods ad eksisterende veje eller stier i området, dog

minimun 20 m fra haver og bebyggelse".

Det er endvidere oplyst, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 for så

vidt angår moser, ligesom arealet delvist er belagt med klitfredning.

I terrænet frem til klitfoden parallelt med vestskellet i en afstand af ca. 20 meter

eksisterer en befæstet sti, der fortsætter som adgangsvej til sommerhuset på

matr.nr. 30q.
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Hirtshals Kommune ønsker dispensation til anlæg af stien efter lokalplanens og

eltpropriationens bestemmelser.

Statsskovdistriktet har anført, at der er fri adgang til færdsel på klitfredede area-

ler, og at folk sædvanligvis selv laver trampestier. Problemet er størst i klitterne

inden for k1itfredningen, hvor der bl.a. af hensyn til ejeren foreslås, at der ved trin

i klitten samt bevoksning langs med stien sker en kanalisering af færdslen.

Nordjyllands Amt forslår anlæg af en spang over det vådeste område, d.v.s. over

en strækning på ca. 50 - 100 meter med en bredde på ca. l meter, idet en passage

umiddelbart langs skellet ellers ikke vil være muligt i den største del af året.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger.

Grundejerforeningen så gerne anlagt en dæmning over ca. 100 meter og i ca. 1/2

meters bredde samt drænrør under denne til at sikre vandgennemstrømning.

Ejer, Karsten Søgaard anførte, at han blot ønsker offentlighedens færdsel så vidt

muligt ført uden om en klittop, hvorpå han og hans familie har haft en udkigster-

rasse på det sted, hvor et gammelt udsigtstårn er fjernet, men hvor fundamentet i

cement stadig er tilbage.

Nævnet voterede og forelagde herefter parterne, Grundejerforeningen og

ejeren, følgende forligsforslag:

Stiadgangen til stranden føres ad den nu eksisterende sti frem til klitfoden, hvor

stien svinger til højre mod sommerhuset. Fra dette punkt markeres forbindelse til

det vestlige skel,hvorfra stien føres videre til stranden umiddelbart langs med

skellet eventuelt med etablering af trætrin på særligt stejle steder, ligesom der ved

klitfoden kan opsættes en bom til spærring af adgang til ejerens indgang til hans

sommerhus, påsat et skilt med en pil til anvisning af stiadgangen til stranden.

Nævnet bemærkede, at etablering af en sti tæt op ad skellet over hele strækningen

ville nødvendiggøre anlægsarbejder i et sådant omfang - for at forbindelsen kunne
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være anvendelig - at der ikke kunne meddeles dispensation hertil.

De mødte tilsluttede sig forligsforslaget og var indstillet på i forening at aftale den

nærmere udformning og det nøjagtige forløb af stien.

Nævnet tilkendegav, at der kunne forventes dispensation til det foreslåede forløb.

Sagen herefter udsat, således at Nordjyllands Amt til nævnet kan fremsende kort

med angivelse af sti, bom m. v. samt en beskrivelse af stianlægget.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

Retten iRanders, Sandgade 12 MOdtaget i
8900 Randers - tlf. 86437000 Skov- og Naturstyrelsen

1 6 MRS. 2001 15/03-01

Bjarne Sigurd
Godthåbsvej 99, 1.mf.
2000 Frederiksberg

Vedr. j.nr. 8/2001 - etableret jordvold med beplantning ved ejendommen
Havvejen 193, 8305 Samsø.

Århus Amt, Natur og Miljø, har den 14. februar 2001 fremsendt en sag, hvor Amtet
ved tilsyn har konstateret en etableret jordvold med beplantning ved sommerhuset, der
er under opførelse på matr.nr. 6 ab og 6 ac Stavns by, Onsbjerg, hvilket sommerhus
nævnet tidligere har meddelt tilladelse til.

Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Stavns Fjord i Samsø
kommune, Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981. Efter
fredningsbestemmelserne må der ikke foretages terrænændringer.

Den etablerede jordvold er 0,8 meter høj med et plateau for oven med en bredde på 2
meter. Der er plantet hyben på volden, som mod syd afsluttes med et stendige.

Århus Amt finder, at den etablerede jordvold er bastant og dermed dominerende i
landskabelig henseende. Hvis jordvolden reduceres ved at fjerne 1 meter af plateauet
for oven på den side, der vender ud mod cykelstien, så der skabes en svag skråning ned
mod cykelstien, vil jordvolden virke meget mindre bastant og dominerende i
landskabet. Ligeledes vil en erstatning af stendiget mod syd med en svag jordskråning
ned mod indkørslen til sommerhuset bevirke, at hele jordvolden bliver tilpasset
landskabet på stedet.

Århus Amt har anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til en jordvold som
foran skitseret, hvilket De i forbindelse med en besigtigelse den 18. januar 2001 skulle
have erklæret Dem indforstået med.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Den etablerede jordvold fmdes at stride mod fredningens formål. Efter den af Amtet
skitserede løsning, vil den reducerede jordvold opfylde samme formål som et hegn mod
cykelstien, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
meddeler tilladelse til en jordvold af en højde på max. 0,8 meter med en plateaubredde
på max. 1 meter for oven. Jordvolden skal skråne svagt mod såvel cykelsti som
indkørsel til sommerhuset. Jordvolden beplantes med hyben.

S,.:\':.:;m {}~ l<~tuamtyreJsen
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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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-25-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Frecl-;)ngsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Natunfedningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 8,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Samsø Kommune, ..
Langgade 1 , \ '
Tranebjerg
8305 Samsø
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Vedr. j .nr. 17/2001 - ændring' af facader på enfamiliehus på ejendommen matr .nr.
2 n Stavns by, Onsbjerg, Fj'ordvejen 3, 8305 Samsø. ' );

l ; ~ •

Den 5. marts 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra kommunen mod-
taget sag, hvor Else Gade og Ingolf Pedersen søger om tilladelse til ændring af facader-
ne på ovennævnte ejendom. I to gavle ønskes etableret vinduer, og i en tredje gavl
ønskes et eksisterende vindue skiftet til et større. ' ..

, .
Ejendommen er beliggende inden for Overfredningsnævnets kendelse af 17. november
1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord. .

Amtet har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles dispensation til det an-
søgte.

) ". ,
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den anSøgte' ændring af de tre facader efter de forelagte tegninger findes at være
harmonisk i forhold'tirboligens eksisterende facader og således ikke vil skæmme i .
landskabelig henseende, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens fOrInål, "
hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. '1, meddeler tilladelse til
det ansøgte. ,j . 1 •

•~. f
. , /.

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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Else Gade og Ingolf Pedersen, Fjordvejen 3, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-2-01) el
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 viAnders Egede Holm, Østerbyvej 13
8305 Samsø.
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø.

e

•



25/09-01

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
TIL ORIENTERING

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Kirsten Ranvig
Kongebrovej 28
4180 Sorø

Vedr. j.nr. 73/2001 - tilbygnin2 til sommerhus på matr.nr. 6 ø Stavns by,
Onsbjerg, beliggende Havvejen 199. 8305 Samsø.

Den 6. august 2001 har Århus Amt fremsendt en fra Dem modtaget ansøgning om tilla-
delse til en tilbygning til sommerhuset på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

På ejendommen findes et sommerhus på ca. 26 m2. Der ønskes etableret en tilbygning
på 16,4 m2 i samme stil som det eksisterende sommerhus. Tilbygningen, der ønskes
etableret mod øst, skal benyttes til soveværelse.

Ved fremsendelsen har Århus Amt anbefalet, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da tilbygningen etableres i samme stil som det eksisterende sommerhus findes det an-
søgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at til-
bygningen udføres i samme stil som det eksisterende sommerhus.

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.
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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 hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-7-01) tit
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

",Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
-DanmarlCSNaturfreCliiingsforening, MasnedØgade 20, 2100 København ø

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

19/11-01

Anders D. Lassen
Brattingborg Godskontor
8305 Samsø

Bh: MOdtage~i
OVO Ol! Natur

n Isen
2 O HD V, 20m

Vedr. j.nr. 86/2001 - ansøgning om tilladelse til etablering af oplagsplads for flis
på matr.nr. 1 a Nordby Hede, Nordby.

e} Den 2. oktober 2001 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem modtaget
ansøgning, hvor De søger om tilladelse til etablering af oplagsplads for flis på
ovennævnte ejendom.

Det er i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der ønskes mulighed for oplagring af
flis til ca. l års forbrug til det kommende varmeværk i Nordby. F1isbunken vil blive
ca. 15-20 m bred, ca. 75 m lang og ca. 3 m høj. Flisen ønskes oplagret i tilknytning til
den eksisterende grusgrav på matriklen. Grusgraven er omgivet af skov.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord. Fredningen har til formål at opretholde områdets
landskabelige karakter.

Samsø Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte.

Århus Amt har ved sagens fremsendelse anbefalet, at der meddeles tilladelse til det an-
søgte.

Fredningsnævnet meddeler - da det ansøgte oplag af flis ikke forventes at virke skæm-
mende i landskabet og således ikke strider mod fredningen, - i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. l, dispensation til det ansøgte.

KIageveiledning

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.
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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 hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-13-01)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
TIL ORIENTERJNG

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

28/02-02

Lis Verner
Vadstedvej 185
8450 Hammel

Vedr. j.nr. 12/2002 - ansøgning om opførelse af tilbygning til sommerhuset på
matr.nr. 6 aa Stavns by, Onsbjerg, beliggende Havvejen 195, 8305 Samsø.

Den 1. februar 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 12 m2 til sommerhuset på oven-
nævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 13. februar 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at det nuværende sommerhus er 41,57 m2, målt udven-
dig ved soklen. Desuden er der en garage på ca. 16 m2• Tilbygningen sker på østsiden
af huset, altså væk fra havet, og skal indrettes som henholdsvis indgangsparti og bade-
værelse, idet det eksisterende indgangsparti er råddent, og det nuværende badeværelse
er meget lille. Det eksisterende indgangsparti på ca. 3m2 nedrives. Taget udskiftes i
forbindelse med ombygningen, og det nye tag bliver ikke højere end det bestående tag.
Tilbygningen udføres i træ i samme farve som eksisterende bygning.

Århus Amt, Natur og Miljø, har efter oplysninger om størrelsen af det nuværende som-
merhus, ikke indvendinger mod det ansøgte. Hverken Samsø Kommune eller Dan-
marks Naturfredningsforenings lokalkomite havde indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da den ansøgte udvidelse af sommerhuset ikke findes at stride mod fredningens formål,
meddeler Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den fremsendte
tegning og de i øvrigt meddelte oplysninger.

Klageveiledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.1_ rJ. j Skov- og NE!turs~elsen.
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Klageberettigede er: I.
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 klage fristen 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 hilsen
~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-15-01)
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/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, østervangen 13,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00 REG.Nl i-2Yb.()D

28/02-02

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT

Brattingsborg Gods
v/hofjægermester Anders D. Lassen
Brattingsborg 1 b
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 6/2002 - ansøgning om udvidelse af eksisterende råstofindvindings-
område i "Trekanten", Nordby Hede.

Den 21. januar 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning om tilladelse til udvidelse af det eksisterende råstofindvindingsområde på ejen-
dommen matr.nr. 1 a Nordby Hede, Nordby.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Udvidelsen af graveområdet vedrører et areal på ca. 3,7 ha, beliggende vest for det
hidtidige graveområde, som har været benyttet til råstofindvinding i en lang årrække. I
1989 meddelte Fredningsnævnet dispensation til en udvidelse af graveområdet.

Århus Amt, Natur og Miljø, har ved sagens fremsendelse anbefalet den ansøgte udvi-
delse af grusgraven. Amtet har anført, at området stort set er det eneste sted på Samsø,
hvor det er muligt at indvinde sten og grus. Både det eksisterende graveområde og den
ansøgte udvidelse ligger skjult i en større nåletræsbeplantning. Graveområdet kan der-
for ikke ses fra hverken heden eller kystvejen og har derfor rent landskabeligt set un-
derordnet betydning.

Hverken Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite eller Samsø Kommune har
indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsen § 3 er fredningen ikke til hinder for fortsat grusgravning i
den eksisterende grusgrav i skovarealet "Trekanten".

Der er tale om en afgrænset udvidelse af det eksisterende graveområde. Offentlighe-
dens muligheder for rekreativ udnyttelse af området vurderes ikke ændret i forhold til
arealets nuværende anvendelse. Herefter og med baggrund i den ressourcernæssige si-
tuation meddeler Fredningsnævnet - uagtet de geologiske interesser - i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til udvidelse af graveområdet som ansøgt
på vilkår, at gravene efterlades som fladvandede søer med udjævnet relief, og at
området ikke tilplantes, men efterlades til naturlig tilgroning.

Skov- og Natursmelsen
J.nr. SN 20010)" 1/' llJl1oOO/'5-
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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. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-20-01)
Grundvandsafdelingen, Århus Amt
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

, Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København 0..L- _

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



TIL ORIENTERING_J FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

02/04-02

Brattingsborg Gods
v/hofjægermester Anders D. Lassen
Brattingsborg 1 b
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 6/2002 - udvidelse af eksisterende råstofindvindingsområde i
"Trekanten", Nordby Hede.

I skrivelse af 28. februar 2002 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af gra-
veområdet på ejendommen matr.nr. 1 a Nordby Hede, Nordby, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af arealer ved
Stavns Fjord. Som vilkår for tilladelsen blev det fastsat, at gravene skulle efterlades
som fladvandede søer med udjævnet relief, og at området ikke tilplantes, men efterla-
des til naturlig tilgroning.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i skrivelse af 5. marts 2002 oplyst, at det ikke er
muligt at efterlade gravene som fladvandede søer, da selve råstof gravningen efterlader
dybe søer. Der er således tale om et vilkår, som ikke kan gennemføres. På denne bag-
grund anbefaler Amtet, at vilkåret vedrørende de fladvandede søer udgår.

Da det i nævnets tilladelse af 28. februar 2002 krævede vilkår om fladvandede søer
ikke kan gennemføres, frafaldes vilkåret i tilladelsen af 28. februar 2002.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-20-01)
Grundvandsafdelingen, Århus Amt
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø

_ Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København 0
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Anders Egede Holm, 0sterbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

02/07-02

Inger Jensen
Langøre 14
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 43/02 - ansøgning om udskiftning af tagbeklædning, isætning af 3
ovenlysvinduer samt påsætning af kvist på ejendommen matr .nr. 1 n Nordby
hede, Nordby, beliggende Langøre 14, 8305 Samsø.

Den 24. maj 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget an-
søgning via Samsø Kommune om tilladelse til renovering af taget på ovennævnte ejen-
dom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. juni 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at De er indforstået med at benyttet "fredningsvinduer"
som ovenlysvinduer i lighed med naboejendommens. Endvidere oplyste De, at årsagen
til at De ønsker en tagpapbeklædning på taget og ikke rødt tegltag bI. a. er, fordi ejen-
dommens spær, der er lavet af gamle bundgarnspæle, ikke vil kunne bære et tegltag.
Endvidere henviste De til at ejendommen ligger tæt ved vandet og derfor ligger udsat,
hvorfor et tagpaptag er mest hensigtsmæssig.

Samsø Kommune har ikke indvendinger mod det ansøgte.

Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforening har ikke indvendinger vedrørende
etablering af ovenlysvinduer, såfremt der benyttes "fredningsvinduer" samt påsætning
af kvist. Vedrørende beklædning af taget med tagpap har begge givet udtryk for betæn-
keligheder herved, idet der er henvist tillokalplanforslaget for området, hvoraf det
fremgår, at tagbeklædningen skal være rødt tegl.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 skal det fredede område
bevares i dets nuværende tilstand. Det er fredningsnævnets vurdering, at den nye tag-
beklædning med ovenlysvinduer og kvist, der er ansøgt om, vil falde godt ind i den ek-
sisterende bebyggelse i Langør. Fredningsnævnet bemærker særligt, at i kort afstand
fra ejendommen er flere kommunale bygninger hvis tagbeklædning er af tagpap. Ud fra
ejendommens konkrete beliggenhed finder fredningsnævnet herefter, at det ansøgte
ikke er fremmed for området, og at det ansøgte ikke findes at stride mod fredningens
formål. Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til-
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ladeise til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med den
fremsendte tegning og de i øvrigt meddelte oplysninger.

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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-3-02)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammmelløkkevej
11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT

08/07-02

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Anne Pedersen
Søtofte 31
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 57/2002 - ansøgning om tilladelse til opførelse af anneks til eksisterende
sommerhus på matr.nr. 4 f Nordby Hede, Nordby, beliggende Kanhave 34, 8305
Samsø.

Den 22. maj 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem modtaget
ansøgning om tilladelse til opførelse af et anneks på 22 m2 ved det eksisterende
sommerhus på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. juni 2002.

Under besigtigelsen oplyste De, at annekset vil blive opført i samme stil og i samme
materialer som det eksisterende sommerhus.

Hverken Århus Amt, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
eller Samsø Kommune havde indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:• Da ansøgningen om opførelse af et anneks på ejendommen ikke findes at stride mod
fredningens formål, meddeler fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse
med de fremsendte tegninger og de i øvrigt meddelte oplysninger.

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. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-2-02) •
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
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, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

•
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01110-02

Arkitekt maa Anders Kjeldmand
Tegnestuen i Onsbjerg ApS
Søndergade 24
8305 Samsø

J .nr. 67/2002 - ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning til
beboelseshus på matr.nr. 34 ai Toftebjerg by, Onsbjerg, beliggende Havvejen 144,
8305 Samsø.

Ved brev af 11. juni 2002 har De på vegne Kurt Andersen ansøgt om tilladelse til
opførelse af en tilbygning på 55 m2 til beboelseshus på ovennævnte ejendom, hvor der
allerede er en 35 m2 stor udhusbygning.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord, Samsø.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 19. juni 2002.

Under besigtigelsen tilkendegav Fredningsnævnet, at det fremsendte projekt burde
ændres, således at den flade facade mod nord blev brudt, eksempelvis ved at der blev
lagt et sadeltag med uens tagflader på tilbygningen. Endvidere skulle højden af
tilbygningen reduceres til at være i overensstemmelse med stuehuset.

• Både Århus Amt, Natur og Miljø, samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
kunne ud fra Fredningsnævnets tilkendegivelse anbefale, at ansøgningen blev
imødekommet.

De fremsendte efterfølgende ved brev af 24. august 2002 et ændret projekt i
overensstemmelse med Fredningsnævnets tilkendegivelse.

Samtidig anmodede De bl.a. om tilladelse til etablering af to Velux-tagvinduer mod
vest.

Yderligere har De ved brev af 16. september 2002 ansøgt om dispensation fra
fredningen til oplægning af 5 m2 solfangere på den sydvendte del af taget på til-
bygningen.

Efter forelæggelse af sagen for henholdsvis Århus Amt, Natur og Miljø, Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune, har disse samstemmende
anbefalet, at der som udgangspunkt meddeles dispensation til det ansøgte. De ansøgte
Velux-tagvinduer anbefales erstattet af ovenlysvinduer af typen "fredningsvinduer"
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(GVO eller GVA-ovenlysvinduer) fra Velux. Vedrørende solfangeranlægget er det sær- e'
lig anført, at anlægget vil være meget synlig i landskabet, ligesom anlægget vil reflek-
tere solens lys, hvorfor dette ikke kan anbefales.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da det ansøgte projekt om opførelse af en tilbygning findes at være tilstrækkelig
tilpasset til den eksisterende bebyggelse, finder Fredningsnævnet at der ikke sker en
væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden, hvorfor der meddeles dispensation til
det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på følgende vilkår:

- tilbygningen udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger, dateret den
22. august 2002.

- tilbygningen får et sadeltag med 250 taghældning, og der lægges tagpap eller et
tagpaplignende produkt på taget.

- tilbygningen udføres med pudsede og malede mure, som på det eksisterende hus

- ovenlysvinduerne skal være af typen "fredningsvinduer" (GVO eller GVA-
ovenlysvinduer) fra Velux.

Oplægning af 5 m2 solfanger på den sydvendte del af taget på tilbygningen vil
medføre en væsentlig ændring ibygningens ydre fremtræden, og refleksion fra
solfangerne vil virke forstyrrende i landskabet. Fredningsnævnet meddeler med denne
begrundelse afslag herpå.

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. 2.

•
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Med venlig hilsen ~

Kopi er sendt til:

Kurt Andersen, Havvejen 144, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-5-02)
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/Anders Egede Holm, Østerbyvej 13,
8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundah1, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Suppleanten for det kommune valgte medlem af Nævnet, Erik Eriksen, 0stervangen 13,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

09/01-03

Landinspektør Jens Elander Rasmussen
Rådhusgade 18
8300 Odder

Vedr. j.nr. 120/2002 - ansøgning om udstykning af ejendommen matr.nr. 51 a
m.fl. Besser by, Besser ..' Den 21. november 2002 har Århus Amt, Natur og Miljø, fremsendt en fra Dem mod-
taget ansøgning om fornyet tilladelse til udstykning af beboelsen fra ovennævnte ejen-
dom med henblik på anvendelse som sommerhus.

Ejendommen er omfattet af Stauns Fjord Fredningen.

Fredningsnævnet meddelte den 29. april 1998 fornyet dispensation til den ønskede ud-
stykning.

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, fornyet
dispensation til den ansøgte udstykning.

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. 2.

e
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Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-741-10-02)
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/Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej
12, Nordborg, 8305 Samsø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Samsø Kommune
Langgade l, Tranebjerg
8305 Samsø

Vedr. j.nr. 100/02 - ansøgning om tilladelse til opstilling af 5 campinghytter på
Sælvigbugtens Campingplads, matr .nr. 6 f m.fl. Stavns by, Onsbjerg.

Den 3. oktober 2002 fremsendte kommunen en fra Birte Snedker modtaget ansøgning
om tilladelse til opstilling af 5 campinghytter på ovennævnte campingplads.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

De 5 campinghytter, der er træhytter, hver med et areal på 25 m2, ønskes opstillet i
tilslutning til de eksisterende campinghytter på pladsen.

Sagen har været forelagt for Århus Amt, Natur og Miljø, der i skrivelse af 22. januar
2003 har anbefalet det ansøgte. Amtet har henvist til, at hytterne placeres i tilknytning
til de eksisterende hytter på et areal, som ikke er synligt udefra.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da der er tale om en eksisterende campingplads, og da hytterne placeres i tilknytning
til de eksisterende hytter, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål,

• hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler tilladelse til
det ansøgte på vilkår, at hytterne udføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beliggenhedsplan.

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.fe

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

~

Modtaget!
Skov- og Naturstvrel~el

Kopi er sendt til:

Birte Snedker, Stavnsvej 2, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-11-02)
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/Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej
12, 8305 Samsø
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø

•
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000

Charly Jensen
Strandvejen 5
Ballen
8305 Samsø

IJS·
19/06-03

Vedr. j.nr. 47/2003 - ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende bebyg-
gelse samt opførelse af anneks på ejendommen matr.nr. 34 æ Toftebjerg by, Ons-
bjerg, beliggende Havvej 148 a, 8305 Samsø.

Den 27. maj 2003 fremsendte Samsø Kommune, Teknisk Forvaltning, en fra Dem
modtaget ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende bebyggelse samt opfø-
relse af anneks på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 4. juni 2003, da nævnet var på Samsø i an-
ledning af besigtigelser jo andre sager.

De blev kontaktet telefonisk den pågældende dag, men havde ikke mulighed for at give
møde.

Ifølge Deres ansøgning ønsker De at forlænge den eksisterende bebyggelse på ejen-
dommen med 2 meter i forbindelse med at nordsiden af bebyggelsen skal fornyes. År-
sagen til ønsket om forlængelse af bygningen er, at De ønsker at have Deres færø-båd i
tørvejr om vinteren.

Her ud over har De ansøgt om tilladelse til opførelse af et anneks i tilknytning til be-
byggelsen. Annekset skal anvendes i forbindelse med arbejde i værksted i den eksiste-
rende bebyggelse og eventuelt lejlighedsvis benyttes som gæstehytte til huset på nabo-
ejendommen.

Under besigtigelsen oplyste Bente Andersen fra Århus Amt, Natur og Miljø, at bebyg-
·gelsen på ejendommen oprindelig var et materialehus. Det er fra 1927 og er på 45 m2.

Både Århus Amt, Natur og Miljø, samt Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
har meddelt, at det ikke kan anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte. Begge har
som begrundelse anført, at fredningsbestemmelserne ikke giver ml!llighed for opførelse
af en ny bebyggelse eller tilbygning af eksisterende bebyggelse, når der ikke er tale om
en landbrugsejendom.

Skov- og Natu:r.sty:!'~lse1it
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
-

Ifølge fredningskendelsens § 4 a må der ikke opføres ny bebyggelse og herunder tilbyg-
ninger til eksisterende bebyggelse i det fredede område. Undtaget herfra er alene be-
byggelse som er erhvervsmæssig nødvendig for en ejendoms drift som landbrugsejen-
dom, jf. pkt. b.

Da der ikke er tale om en landbrugsejendom, finder nævnet herefter ikke, at der kan
gives tilladelse til det ansøgte, jf. fredningskendelsens bestemmelser herom.

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.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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/Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej
12, Nordby, 8305 Samsø.
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø
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19/06-03

Benny Haslev
Bengtasvej 10
2900 Hellerup

Vedr. j .nr. 92/2002 - ansøgning om tilladelse til etablering af et ateliervindue/ny
kvist i taget på ejendommen matr.nr. 1 i Stavns by, Onsbjerg, beliggende Stavns
11, 8305 Samsø.

Den 19. september 2002 modtog Fredningsnævnet en ansøgning fra Dem via Samsø
Kommune, Teknisk Forvaltning, vedrørende isætning af et ateliervindue i taget på
ovennævnte ejendom. Ansøgningen blev videresendt til behandling hos Århus Amt,
Natur og Miljø, som den 25. februar 2003 fremkom med .deres indstilling i sagen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 4. juni 2003.

Under besigtigelsen oplyste De, at De e~ ved at indrette førstesalen på ejendommen.
For at få lys ind i rummet samt at få udsigt, ønsker De tilladelse til at erstatte et eksi-
sterende mindre s1cråvinduei taget med en af to følgende muligheder:

1. isætning af ateliervindue på 2,5 x 2,5 meter i tagfladen mod nord. Vinduet vil
være delt op i felter .• 2. isætning af ny kvist i tagfladen mod nord. Kvisten vil blive større end de
eksisterende to kviste på tagfladen, og vinduet i kvisten vil blive ca. 1,80 x 1,80
meter.
Kvisten vil blive kalket gul som de eksisterende kviste.

De ønsker primært tilladelse til etablering af en ny kvist.

På spørgsmål herom erklærede De Dem villig til at reducere selve højden af kvisten,
således at den er på højde med de to øvrige kviste. Kvisten vil stadig være bredere, og
de fastholdt ønsket om en større vinduesstørrelse.

Endvidere oplyste De, at der vil blive etableret beplantning foran ejendommen,
lignende den beplantning der er på nuværende tidspunkt foran de eksisterende
kvistvinduer .

Både Århus Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at det
ikke kan anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte, hverken ateliervinduet eller en
kvist _

Skov- og Natu!'styrelsell
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Vedrørende ateliervinduet har begge anført, at der er tale om en stor vinduesflade, som
vil blive meget synlig udefra, og som kan medføre en væsentlig påvirkning af området
med reflekser fra glasfladen.

Vedrørende kvisten har begge anført, at denne er for dominerende på ejendommen,
ligesom vinduesfladen er for stor. Kvisten vil blive meget synlig udefra, og der lægges
vægt på, at facaden på ejendommen vender ud mod de fredede arealer og kan ses fra
den nærliggende Fjordvej. Begge finder herefter, at den ønskede kvist er en så
væsentlig ændring i bygningens ydre fremtræden, at det er i strid med fredningens
formål.

Under besigtigelsen blev muligheden for etablering af en eller to kviste af samme
størrelse som de eksisterende drøftet. De gav udtryk for ikke at være interesseret i en
sådan løsning for ejendommen.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Århus Amt tilkendegav, at en
sådan løsning ville kunne accepteres.

Under besigtigelsen anmodede De endvidere om - såfremt det ansøgte ikke blev
imødekommet - at få en midlertidig tilladelse på 1 år til isætning af et ateliervindue på
1,20 x 1,20 meter. Vinduet ønskes isat, mens De overvejer, hvilken løsning, De ønsker
for ejendommen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ifølge fredningskendelsens § 1 har fredningen bl.a. til formål at den landskabelige
karakter af området opretholdes. Endvidere fremgår det af kendeisens § 4, pkt. a, at
der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker
ændring af bygningens ydre fremtræden.

Da det ansøgte vurderes at indebære en væsentlig ændring af bygningens ydre
fremtræden, og da ændringen vil blive synlig udefra, finder Fredningsnævnet, at det •
ansøgte er i strid med fredningens bestemmelser, hvorfor der meddeles afslag på det
ansøgte.

Fredningsnævnet meddeler samtidig i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
tiliaddse til at der kan etableres en kvist af samme karakter og størrelse som de ek-
sisterende to kviste på ejendommen. Vinduet i kvisten må dog ikke være i gulvhøjde,
men skal flugte med balkonerne på de eksisterende kviste. Tilladelsen er betinget af at
Fredningsnævnet forinden godkender en endelig målfast tegning af kvisten.

Vedrørende anmodningen om tilladelse til isætning af et midlertidigt ateliervindue
finder Fredningsnævnet ikke grundlag for at meddele tilladelse hertil.

Klagevejledning

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til N~turklagenævnet
over afgørelsen. •



Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
N~turfredningsforening 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. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-8-02)
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/Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej
12, Nordby, 8305 Samsø.
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,
8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø



Fredningsnævnet for Århus Amt

Benny Haslev
Bengtasvej 10
2900 Hellerup

•
Vedr. Journal nr. 92/2002 - ansøgning om tilladelse til etablering af et
ateliervindue/ny kvist i taget på ejendommen matr. nr. 1i Stauns By, Ons-
bjerg, beliggende Stauns 11,8305 Samsø.

Fredningsnævnet har den 9. juli 2003 fra Dem modtaget tegning af kvisten.
Tegningen har været fremsendt til Århus Amt, som den 23. september 2003
har meddelt, at det er amtets vurdering, at kvisten er i overensstemmelse
med Fredningsnævnets tilladelse i afgørelsen af 19. juni 2003.

Da nævnet den 23. oktober 2003 var på Samsø i anden anledning, foretog
nævnet en kort besigtigelse af Deres ejendom. Tømrer Michael Haverslev,
der var til stede under besigtigelsen, var i gang med at bygge kvisten .• I overensstemmelse med amtets vurdering finder nævnet, at kvisten udføres
i overensstemmelse med tilladelsen af 19. juni 2003, og udførelsen afkvi-
sten som vist på den fremsendte tegning godkendes herefter.

Til Deres orientering vedlægges i øvrigt brev af 8. juli 2003 fra Deres nabo,
Ole Frederik Olsen, vedrørende indretning afudlejningslejligheder i Deres
ejendom. Kopi af nævnets svar til Ole Frederik Olsen vedlægges ligeledes.

Sagen er herefter sluttet ved Fredningsnævnet.

Med venlig hilsen

Per Holkrnann Olsen

Kopi af dette brev er sendt til:

72ft.Od'

Retten i Århus
Præsidenten
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Tlf. 86122077
Fax 861971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR11986293

17. november 2003
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Fredningsnævnet for Århus Amt Retten i Århus
Præsidenten
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus CIngrid Jørgensen

Møllevej 4
3140 Aalsgaarde

Tlf. 86122077
Fax 861971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11986293

16. november 2003• Vedr. Journal nr. 71/2003 - ansøgning om tilladelse til udskiftning a/tag og isætning a/Veluxvin-
duer på ejendommen matr. nr. 2 k Nordby Hede, Nordby, beliggende Kanhave 10,8305 Samsø.

Fredningsnævnet har den 25. juli 2003 modtaget Deres ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag
og isætning afVeluxvinduer på ovennævnte ejendom.
Århus Amt, Natur & Miljø, har behandlet Deres ansøgning og er fremkommet med en indstilling i
sagen ved brev af26. august 2003.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
Stavns Fjord.

De har anmodet om nævnets tilladelse til at udskifte taget på beboelsesejendommen med et tag med
samme hældning og udformning som det eksisterende tag, men med tagbeklædning af glaserede, rø-

• de tegl. I tagfladen mod fjorden, og væk fra vejen, ønskes isat 2 Veluxvinduer, hver med en størrelse
af 70 x 120 cm.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 23. oktober 2003.

I forbindelse med besigtigelsen anbefalede Århus Amt, at der meddeles tilladelse til det ansøgte. Dog
bør tagbeklædningen ikke være af glaserede teglsten, men derimod af ikke-reflekterende materiale,
såsom uglaserede, røde teglsten.

Både Danmarks Naturfredningsforenings Loka1komite og Samsø Kommune tilsluttede sig amtets
indstilling i sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Ved ombygning af en eksisterende bygning inden for det fredede område må bygningens ydre fretræ-
den ikke ændres, ligesom det generelt skal sikres, at den landskabelige karakter af området oprethol-
des.

Nævnet finder, at isætning afVeluxvinduer som ansøgt ikke vil stride mod fredningens bestemmel-
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ser.
'.

Nævnet finder derimod, at en ændring af tagbeklædningen fra ikke-reflekterende materiale til glasse-
ret tepl vil virke forstvrrende i landskabet. hvilket vil være i strid med frednim!:ens bestemmelser.u • ~ _

• På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation
til det ansøgte, dog med følgende vilkår:

Tagbeklædningen skal være ikke-reflekterende, røde teglsten.

Klagevejledning:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturkla-
genævnet 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 NaturklagenæVlIet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klage fristen er udløbet. Rettidig klage har
opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndig-
heden bestemmer andet.

Tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jfNa-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

P €J~
Per Ho1kmann Olsen

•
Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-
741-4-03)
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 vIKaren M. Poulsen,
M.B.Jensensvej 12, Nordby, 8305 Samsø.
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 øster Kristensen, Gammel-
løkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Tinghuset, Vester Alle 10
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Else Gade og 1ngolfPetersen
Fjordvejen 3
8305 Samsø

Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
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Direkte: 86125911 - 4000
CVR 11 98 62 93

.~.

15. december 2003

Ved Deres brev af 31. august 2003 har De via Samsø Kommune anmodet om Fredningsnævnets tilla-
delse til at etablere toilet med håndvask på 1. sal, samt til at etablere kvist i taget på østsiden af øst-
længen i forbindelse med tidligere godkendt atelier, på ejendommen matr. nr. 2 n, Stavns By, Ons-
bjerg, beliggende Fjordvejen 3, Samsø. Vinduet i kvisten angives at skulle udføres magen til eksiste-
rende gavlvindue og vindue i stueetagen, og med kvisttag udført i aluminium/zink.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 vedrørende fred-
ning af arealer ved Stavns Fjord.

•
Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse mv. gælder, at der ikke må foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændringer i bygningens fremtræden .

Det bemærkes, at spørgsmålet om etablerin~aftoilet ikke henhører under Fredningsnævnets kompe-
tence.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse af ejendommen den 23. oktober 2003 med henblik på drøftelse
af ansøgningen om tilladelse til etablering af kvisten.

I forbindelse med besigtigelsen tilkendegav repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforenings
Lokalkomite, at lokalkomiteen ikke umiddelbart kan anbefale, at der gives tilladelse til etablering af
kvisten, idet ejendommen ligger meget åbent i landskabet, hvorfor kvisten vil blive meget synlig.

Repræsentanten for Samsø Kommune anbefalede, at ansøgningen imødekommes.

Århus Amt har i forbindelse med besigtigelsen og ved brev af28. november 2003 anbefalet, at an-
søgningen imødekommes. Det er Amtets vurdering, at den ansøgte kvist er tilpasset bygningens ud-
formning, samt at kvisten på grund af dens begrænsede størrelse ikke vil ændre væsentligt på bygnin-
gens nuværende udtryk.

18 II
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
På baggrund af besigtigelsen og det foreliggende tegningsmateriale kan Fredningsnævnet tiltræde, at
etablering af kvisten. der er af begrænset størrelse og er tilpasset bygningens udformning, ikke viI
ændre væsentligt på bygningens nuværende fremtræden, og Fredningsnævnet meddeler derfor herved
i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til etablering afkvisten som ansøgt.

Klagevejledning:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel-
sen.

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

En eventuel kl~ge skal indgives skri:f!ligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Naturklagenævn~t.

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 dato, jf naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

~ e
Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-6-03).
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 loka1komite vi Karen M. Poulsen, M. B. Jensens Vej 12, Nord-
borg, 8305 Samsø.
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Aage Snedker
Vestermarksvej 41
8305 Samsø

15. februar 2004

Vedrørende j. nr. 97/2003 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag og påsætning af vin-
duer på ejendommen matr. nr. tg Stavns By, Onsbjerg, beliggende Stauns 2, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet modtog den 28. november 2003, via Århus Amt, Natur & Miljø, Deres ansøgning
om tilladelse til udskiftning af taget, samt påsætning af 3 Velux-vinduer, hver med størrelse 80 cm x
140 cm, i tag fladen mod vest, på ejendommen Stauns 2.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.
I henhold til fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder bl.a., at der ikke må foretages
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet var inden sagens modtagelse orienteret om ansøgningen for så vidt angik vinduer-
ne, og foretog derfor besigtigelse af ejendommen den 23. oktober 2003 i forbindelse med nævnets
besigtigelser i andre sager på Samsø.

Under besigtigelsen havde repræsentanterne for Samsø Kommune, Danmarks Naturfredningsfore-
nings Loka1komite og Århus Amt, Natur & Miljø, indsigelse mod at der blev givet tilladelse til 3
Velux-vinduer i tagfladen mod vest, hvorimod de kunne anbefale, at der blev givet tilladelse til på-
sætning af2 Velux-vinduer i tagfladen mod vest og 1 Velux-vindue i tagfladen mod øst.

Der var enighed blandt Fredningsnævnets medlemmer om at meddele tilladelse i overensstemmelse
hermed.

For så vidt angår udskiftning af tag fremgår det af ansøgningen, at det eksisterende eternittag ønskes
udskiftet med tag af røde, uglaserede vingetegl, men at taghældning og tagkonstruktion i øvrigt for-
bliver uændret.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i brevet af28. november 2003, ud over gentagelse af indstillingen
omkring vinduerne, anbefalet, at der meddeles tilladelse til udskiftning af taget som ansøgt. Amtet
har anført, at ejendommens bolig består af et hvidkalket længehus, der stort set er bibeholdt i oprin-
delig stil, og at et tag med røde, uglaserede vingetegl vil passe godt til husets udformning.

Ansøgt!ingen om tilladelse til udskiftning af taget har herefter af.nævnets formand været forelagt
12..11/12..-00 IS-
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'nævnets øvrige medlemmer på skriftligt grundlag.

Fredningsnævnets bemærkninger ug afgørelse:

Fredningsnævnet finder, at udskiftning af tag, med samme hældning og konstruktion som eksisteren-
de, men belagt med røde, uglaserede vingetegl, vil være i god harmoni med husets øvrige udform-
mng.
Ligeledes findes påsætning af2 Velux-vinduer i tag fladen mod vest, og 1 Velux-vindue i tag fladen
mod øst, hver af størrelse 80 cm x 140 cm, at passe udmærket ind i husets øvrige udformning.
Da ændringer af bygningens ydre fremtræden i dette omfang og af denne karakter ikke findes at stri-
de mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, tilladelse til det ansøgte, med den nævnte ændring for så vidt angår vinduerne.

Klagevejledning: .
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel-
sen.

K1ageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfrednings-
forening, samt lokale foreninger og lignende, der nar en væsentlig interesse i afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen 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 dato, jf naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

(fY -t!7
Per Holkmann Olsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-51-8-741-7-03).
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 vI Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej 12, Nord-
borg, 8305 Samsø.
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,8305 Samsø.
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Carsten Breengaard
8t. Tåstrup præstegård
4370 Merløse
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9. april 2004

Vedrørende journal nr. 10112003- ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning på ejen-
dommen matr. nr. 2 e Nordby Hede, Nordby, beliggende Kanhave 18, 8305 Samsø.

Århus Amt har den 3. december 2003 modtaget ansøgning fra Carsten Breengaard, 8t. Tåstrup Præ-
stegård, 4370 8t. Mer1øse, om tilladelse til at opføre en tilbygning på ca. 22 m2 på ovennævnte
ejendom.

Ejendommen har ifølge BBR i dag et boligareal på 90 m2. Boligen er registreret som helårsbolig.
Tilbygningen udformes med gulpudsede facader og med tag af vingetegl, som det eksisterende hus
på ejendommen.

Ejendommen ligger inden for fredning af arealer ved 8tauns Fjord, Overfredningsnævnets kendelse
.' af 17. november 1981.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fugleli-
vet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt for fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

I henhold til fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggel-
se (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggel-
se), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ænd-
ring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der kan udføres byggearbejder i det område på begge sider
af Kanhave Kanal, som er særligt afgrænset på fredningskortet, hvis byggearbejdet finder sted uden
for beskyttelseslinien efter naturfredningslovens § 53 omkring jordfaste fortidsminder, og hvis der
er meddelt tilladelse til byggearbejdet i henhold til by- og lanzoneloven (planloven).

2::::0 \ - )'2\\ (, '- - ~-;:)JS
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Århus Amt har videre anført, at der er tale om en mindre tilbygning, der i udformning og materiale-
valg er tilpasset 'det eksisterende hus på ejendommen.
Århus Allt kaIl anbefale en ti!1ade!se til det ansøgte. DQe hør ansøger fremsende et detalieret byg-
geprojekt (facadetegninger) til godkendelse.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 22. marts 2003.

Ansøgeren har om de med ansøgningen af 27. november 2003 fremsendte tegninger anført, at der i
facade mod øst er vist en havedør, i nordlige side af det østlige tag et Velux-vindue på ca 78 x 98
cm, og i sydlig gavl vinduer svarende til ejendommens eksisterende vinduer mod syd.

Såvel Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite som Samsø Kommune har under besigtigel-
sen meddelt, at det ansøgte kan tiltrædes.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Henset til at der er tale om en mindre tilbygning, der i udformning og materialevalg er tilpasset det
eksisterende hus på ejendommen, og ikke findes at ændre ejendommens ydre fremtoning afbetyd-
ning, finder Fredningsnævnet, at tilbygningen ikke strider mod fredningens formål. Nævnet medde-
ler derfor hermed 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 afgørel-
sen.
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 Na-
turklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet. Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet

• af fristen, afvises klagen.

K1ageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

Med venlig hilsen

le ~
Per Ho1kmann Olsen
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9. april 2004

Vedrørende journal nr. 75/2003, anøgning om tilladelse til bygningsændringer på
ejendommen matr. nr. 15, Alstrup By, Besser, I}eliggendeAlstrup 19, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet har modtaget brev af28. november 2003 fra Århus Amt, Natur & miljø,
med indstilling og bilag i anledning af ansøgning af 15. august 2003 fra Johnny Lund om
tilladelse til bygnings ændringer på ovennævnte ejendom.

Der ønskes tilladelse til at nedlægge højre staldvindue i beboelsesbygningens gavl og til at
der i stedet etableres dobbeltdør i form af panoramavindue fra gulv til loft, og hvoraf den
ene halvdel kan åbnes som dør. Panoramavinduet afskærmes af dobbeltdør i træ.
Endvidere ønskes tilladelse til etablering af nyt tag i tagpap med lister og ovenlys på udhus.

Ejendommen ligger inden for fredning af Stavns Fjord, Overfredningsnævnets kendelse af
17. november 1981.

• I henhold til fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse, samt at der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der
derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. marts 2004.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anført, at fredningens formål er at bevare arealerne i deres
nuværende tilstand.
Der er tale om en ældre, hvidkalket ejendom, bestående af en beboelse (sommerhuset) og et
udhus. Facaden, der ønskes påført et panoramavindue, er i dag udformet med 2 mindre
staldvinduer og en dør.
Det er amtets vurdering, at et panoramavindue vil virke fremmed for denne hustype. Endvi-
dere kan store glasflader virke forstyrrende i det åbne, strandnære landskab. Amtet har der-
for ikke kunnet anbefale tilladelse til den ansøgte bygningsændring på sommerhuset.
En evt. ombygning bør efter amtets opfattelse bestå af mindre glasflader, der er tilpasset hu-e) sets udformning, f.eks. i stil med de øvrige vinduer på sommerhuset.
Udhuset er i dag påført betontagsten, hvilket bygningskonstruktionen ifølge ansøger ikke
kan holde til.
Amtet har ikke indvendinger mod udskiftningen aftaget som ansøgt. Et evt. ovenlys bør be-
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) stå af et enkelt "fredningsvindue" .

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune
kunne anbefale tilladelse til det ansøgte for så vidt angår udhuset.

For så vidt angår beboelsesbygningen kunne naturfredningsforeningen ikke tiltræde ansøg-
ningen, idet det anførtes, at der derved vil komme et meget dominerende glasparti mod
vandsiden.
Foreningen foreslog, at døren udføres i samme størrelse som eksisterende dør, men med
sprosset glas, og at eksisterende vinduer i samme gavl udskiftes med vinduer svarende til de
vinduer, der er isat på bygningens langsider.

Repræsentanten for Århus Amt kunne tilslutte sig det af naturfredningsforeningen anførte
for så vidt angår døren.

Repræsentanten for Samsø Kommune kunne anbefale udskiftning aftaget på udhuset, og
havde ikke bemærkninger til ændring på beboelsesbygningen.

Ejeren bemærkede, at der er behov for mere lys til rummene, men at det umiddelbart fore-
kommer at være synd at erstatte staldvinduerne i gavlen med vinduer svarende tillangsi-
dens vinduer. Panoramavinduet i gavlen vil være dækket aftrædøre, når der ikke er nogen i
huset.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet finder, at det er nødvendigt med udskiftning af tag på udhuset, og finder
ikke, at den ønskede løsning strider mod fredningens formål. Der meddeles derfor i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte for så vidt angår udhuset,
herunder at der isættes et ovenlys i taget i form af et "fredningsvindue" .

•
For så vidt angår døren i sommerhusets gavl finder nævnet, at der vil blive tale om et stort
glasparti, der i det åbne landskab vil være meget synligt fra vandet og den offentlige sti, og
som vil fremstå som en meget markant ændring af bygningen. Fredningsnævnet finder, at
ændringen vil stride mod fredningens formål i en sådan grad, at der ikke kan gives tilladelse
til det ansøgte.
Fredningsnævnet finder derimod, at der kan tillades isætning af dør af samme størrelse som
eksisterende med sprossede glas i hele dørens højde, og at staldvinduerne, om ønsket, kan
udskiftes med 2-fagsvinduer svarende til de vinduer, der er isat bygningens langsider. Der
meddeles derfor tilladelse i medfør af førnævnte bestemmelse til eventuel ændring af som-
merhuset i dette omfang.

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, fastsæt-



"ter 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 Natur-
fredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgø-
relsen.

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

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

Med venlig hilsen

P~ofun~Olsen

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-741-5-03)
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 vi Karen M. Poulsen, M.B.Jensensvej 12,
Nordborg, 8305 Samsø
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej II,
8305 Samsø
Samsø Kommune

•
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9. april 2004

Vedrørende journal nummer 6/2004, ansøgning om tilladelse til oprensning og uddybning af
vandhullet på ejendommen, matr. nr. 16 a, Bess.er By, Besser, beliggende Sildeballe 35,8305
Samsø.

Århus Amt har den 13. november 2002 modtaget ansøgning fra Aage Madsen om tilladelse til at op-
rense og uddybe vandhullet på ejendommen.

Ansøger har oplyst, at vandhullet ligger tæt på Stauns Fjord og er etableret for ca. 20 år siden med
en ø i midten. Vandhullet er i dag tilgroet med siv, sandsynligvis på grund af drænforholdene.
Vandhullet ønskes uddybet til en vanddybde på ca. 1,25 m. I forbindelse med oprensningen og ud-
dybningen påtænkes øen fjernet.

• Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Stavns Fjord, Overfredningsnævnets ken-
delse af 17. november 1981.

I henhold til fredningsbestemmelsernes § 3 om arealernes drift og pleje samt ændringer i terrænet
gælder, at hidtil udyrkede arealer skal opretholdes i naturtilstand, at græsningsarealer ikke må over-
gå til anden drift, og at der ikke må foretages yderligere tilplantning.

Vandhullet ligger i et kystområde, der på fredningskortet har signatur som "fugtigt areal". Ifølge
fredningsbestemmelsemes § 3c må der i disse områder ikke foretages nogen form for indgreb i den
naturlige tilstand - f. eks. hverken pløjning, tørveskær eller anden råstofindvinding, gravning eller
indgreb i vegetationen - medmindre det er nødvendigt for forskningen eller sker som led i det of-
fentliges landskabspleje.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være gen-
stand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet
i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt for fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.
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I den aktuelle sag er der tale om oprensning og uddybning af et eksisterende vandhul på ca. 400 m2.

Vandhullet ligger meget tæt på Stauns Fjord i et strandengs-område, der er omfattet afnaturbeskyt-
telseslovens § 3. Syd for vandhullet ligger ejendommens dyrkede arealer.

Århus Amt har anbefalet tilladelse til det ansøgte, idet det anføres, at der er tale om almindelig pleje
af et eksisterende vandhul. Tilladelsen bør gives på vilkår om, at det opgravede materiale ikke pla-
ceres i selve strandengen, men på de dyrkede arealer. Det opgravede materiale bør udlægges i et lag
på højst 30 cm's tykkelse, og således at landskabets nuværende konturer videst muligt bibeholdes.

Repræsentanterne for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune har un-
der møde på ejendommen den 22. marts 2004 tiltrådt amtets indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Fredningsnævnet kan tiltræde, at oprensning og uddybning er et naturligt led i plejen af det eksister-
nede vandhul, ligesom det kan tiltrædes, at den eksisterende ø fjernes i forbindelse med oprensnin-
gen. Endvidere findes de af amtet anførte vilkår at kunne tiltrædes .
Fredningsnævnet meddeler derfor herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse
til det ansøgte på vilkår, at det opgravede materiale ikke placeres i selve strandengen, men på de
dyrkede arealer, samt at det opgravede materiale udlægges i et lag på højst 30 cm's tykkelse, og så-
ledes at landskabets nuværende konturer bibeholdes videst muligt.

Klagevejledning:

•

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørel-
sen.
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 Natur-
klagenævnet 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 Naturfrednings-
forening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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

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

e, Med venlig hilsen

~~
Per Holkmann Olsen
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17. maj 2004

Vedr. j. nr. 21/2004 - ansøgning om tilladelse til etablering afopbalerplads i Langør.

Ved brev af 19. april 2004 har Århus Amt fremsendt ansøgning fra Langør Bådelaug vi Morten Rug-
gård om tilladelse til etablering af ophalerplads i Langør.
Ophalerpladsen ønskes etableret ud for matr. nr. 1 aæ Norby Hede, Nordby, mellem en eksisterende
bro og et slæbested og etableres ved udlægning af et betonfundament på i alt 3 gange 18 m. Hoved-
parten af anlægget etableres på søterritoriet.
Ansøger har oplyst, at der mangler en ophalerplads, hvor man fra en almindelig personbil kan sætte
en båd i vandet. Projektet udføres i samarbejde mellem Langør Bådelaug og Samsø Grej.

Den del af anlægget, der etableres på land, ligger inden for et område, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 17. november 1982 om fredningen af arealer ved Stavns Fjord.
Den del af anlægget, der etableres på søterritoriet, er omfattet af bekendtgørelse ill. 114 af28. januar
1997 om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søter-
ritorium.

Formålet med fredningen af arealer ved Stavns Fjord er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til
fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at frem-
me beskyttelsen af fuglelivet i området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karak-
ter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden
forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området.
Området skal derfor bevares i dets nuværende tilstand, og der må ikke foretages terrænændringer,
ændret anvendelse, opføres bebyggelse mv.
Ifølge fredningskendelsens § 4 c er fredningen dog ikke til hinder for, at der udføres byggearbejder i
det område, som er omfattet af lokalplan ill. 78.3 for Langør, hvis byggearbejdet ikke nødvendiggør
dispensation fra lokalplanen. Den aktuelle plan kræver dispensation fra lokalplanen og derfor også
Fredningsnævnets tilladelse.

Ifølge bekendtgørelse nr. 114 af28. januar 1997 § 14 må anlægsarbejder, herunder terrænændringer,
etablering af bygningsværker, kanaler, dæmninger, havne eller andre faste anlæg på søterritoriet ikke
påbegyndes, før Trafikministeriet har meddelt tilladelse hertil. Tilladelse meddeles efter forhandling
med Skov- og Naturstyrelsen.

Anlægget placeres i selve Langør Havn, tæt ved øvrige havnerelaterede anlæg (bådebro, slæbeplads,
mole mv.) og ophalerpladsen vil således efter Århus Amt' s vurdering ligge i naturlig tilknytning til
øvrige anlæ~kovø og Naturstyrelse:m
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" 'I Amtet har derfor anbefalet tilladelse til det ansøgte.

Ophalerpladsen etableres i et omrade, der er udpeget som b.F-fuglebekyttelsesområde, Ramsarområ-
de og EF-habitatområde.
Fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet er udpeget på grund af store bestande af ynglende kystfugle,
bl.a. edderfugl, havterne, dværgterne, svartbag, sildemåge, almindelig ryle og klyde. Desuden er om-
rådet et vigtigt overvintrings- og rasteområde for bl.a. knopsvane, sangsvane, edderfugl, sortand,
mørkbuget knortegås og stor skallesluger.
Habitatområdet er udpeget for at beskytte en række habitater, herunder kystlaguner og stransøer, lav-
vandede bugter og vige, rev, flerårig vegetation på stenede strande, strandenge, kystklitter mv. og og-
så for at beskytte den spættede sæl.
Det er amtets vurdering, at der er tale om et anlæg af begrænset omfang beliggende i et eksisterende
havneområde, og at projektet derfor ikke vil have betydning for de arter og habitattyper, som de in-
ternationale beskyttelsesområder er udpeget for.

Fredningsnævnet besigtigede den 22. marts 2004 arealet sammen med Morten Ruggård, og repræsen-
tanter for Århus Amt, Natur & Miljø, Samsø Kommune, og Danmarks Naturfredningsforenings 10-
ka1komite.

Repræsentanterne for Samsø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings 10ka1komite meddel-
te under besigtigelsen, at de ikke har indvending mod projektet, som det blev beskrevet under besig-
tigelsen, men hvor tegningsmateriale endnu ikke forelå, og Fredningsnævnet meddelte principbeslut-
ning om tilladelse under besigtigelsesforretningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Den ansøgte ophalerplads ønskes etableret ved udvidelse af eksisterende op-
tagervogns betonfundament med en ca. 3 meter bred parallelbane mod øst,
og med hovedparten afbetonfundamentet på søterritoriet.
Fredningsnævnet er enig i, at der således er tale om et anlæg af begrænset
omfang i det eksisterende havneområde, og at projektet ikke kan anses for at
få betydning for de arter og habitattyper, som beskyttelsesområderne er ud-
peget for.
Fredningsnævnet meddeler derfor 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 Naturkla-
genævnet 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 afbeløbet.
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



II har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Tillaut::bt::u må ikkt: udnyttes, [ør 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. na-
turbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~ g-
Per Holkmann Olsen

>

Kopi er sendt til:

,e Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (j.nr.8-70-51-8-
741-1-04) ~
Skov- og Naturstyre1sen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite vi Karen M. Poulsen,
M.B.Jensens Vej 12, 8305 Samsø
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 øster Kristensen, Gammel-
løkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Afgørelse
i sagen om udvidelse af en bygning på en ejendom

ved Onsbjerg, Samsø Kommune

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 19. juni 2003 efter naturbeskyt-
telseslovens § 50 afslået at meddele dispensation til at opføre et an-
neks og til at forlænge en bygning med 2 m på ejendommen matr.nr. 34æ
Toftebjerg By, Onsbjerg, beliggende Havvejen 148a, 8305 Samsø. Ansøge-
ren har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. novem-
ber 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord, Samsø.

• Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af et anneks, som skal anven-
des i forbindelse med arbejde i værkstedet og eventuelt lejlighedsvis
som gæstehytte til huset på naboejendommen, som ansøgeren også ejer.
Der er endvidere ansøgt om dispensation fra fredningen til at forlænge
nordsiden af en bygning på 45 m2 med 2 m, i forbindelse med at væggen
skal fornys. Bygningen er ca. 6 m bred, så den vil blive ca. 12 m2

større. Bygningen, der anvendes som værksted, ønskes forlænget, så an-
søgerens færøbåd kan stå i tørvejr om vinteren.

Ved fredningsnævnets besigtigelse den 4. juni 2003 udtalte både Århus
Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, at de ikke kunne
anbefale en tilladelse til det ansøgte.

·e
Fredningsnævnet har i afgørelsen henvist til, at der ifølge frednings-
kendelsens § 4a lkke må opføres ny bebyggelse, herunder tllbygninger

Skov- og Naturst,rreIsen
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til eksisterende bebyggelse i det fredede område. Undtaget er alene be-
byggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendig for en ejendoms drift som
landbrugsejendom, jf. pkt. b. Da der ikke er tale om en landbrugsejen-
dom har fredningsnævnet ikke fundet, at der kunne gives tilladelse til
det ansøgte.

Klageren har bl.a. anført, at afslaget er urimeligt, da der på den nær-
liggende campingplads for nylig er blevet opført nogle campinghytter.
Endvidere er en tidligere landbrugsejendom, der ligger syd for, blevet
ombygget, og en del af bygningerne har ændret anvendelse. Klageren me-
ner ikke, at ansøgningen strider mod fredningens formål. Ejendommen
ligger mellem en beboelsesejendom og en befærdet parkeringsplads og ud
til en trafikeret vej. Den sidste side vender ind mod marker og en fly-
veplads. Den landskabelige karakter ændres ikke på grund af en forlæn-
gelse af huset med 2 m og bygning af et lille anneks.•
Klageren har henvist til, at fredningskendelsens pkt. 4b giver mulighed
for at opstille skure, skurvogne til skovbrugsdrift, og der må opstil-
les mindre drivhuse, havehuse og lignende småbygninger i eksisterende
haver. Det kan ikke være imod fredningens formål, at det sidste hus i
dette område af Havvejen får en fornuftig og tidssvarende anvendelse,
ligesom de andre huse i området.

Ansøgeren har senere over for Naturklagenævnet frafaldet den del af
klagen, der vedrører afslaget på at opføre annekset.

•
Århus Amt har oplyst, at campingpladsen er etableret før fredningen af
området. Der foreligger en udlejningstilladelse fra 1973. Fredningsnæv-
net har i 2003 meddelt tilladelse til opstilling af 5 campinghytter i
tilslutning til de eksisterende 13 campinghytter.

Amtet har ikke sager på ejendomme umiddelbart syd for klagerens ejen-
dom, hvor der er meddelt tilladelse til ændret anvendelse af bygninger-
ne.

Fredningsnævnet meddelte den 13. juni 1998 tilladelse til opførelse af
en tilbygning (havestue) på matr.nr. 34e Toftebjerg By, Onsbjerg, End-
videre har fredningsnævnet den 1. oktober 2002 meddelt tilladelse til
opførelse af en tilbygning på 55 m2 til beboelseshuset på matr.nr. 34ai
Toftebjerg By, Onsbjerg, i stedet for en udhusbygning på 35 m2•
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Århus Amt har den 23. oktober 2001 meddelt afslag efter planlovens § 35
til ændret anvendelse af det tidligere materielhus til beboelse. Ejen-
dommen henligger i græs og kan ikke betegnes som en have i relation til
fredningens bestemmelser.

Århus Amt har endvidere oplyst, at ejendommen er blevet omfattet af
300 m strandbeskyttelseslinjen, og amtet finder ikke, at der foreligger
sådanne særlige forhold, der eventuelt kan begrunde en dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen.

Afgørelse

I sagens behandling har del taget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer:
Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise An-

.. dreasen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Ste-
nild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november
1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord, Samsø Kommune.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknyt-
ning til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og
kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i
området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karak-
ter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hoved-
formål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.

.. Ifølge fredningskendelsens § 4 må der ikke opføres ny bebyggelse (her-
under skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til
eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af
eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre
fremtræden.

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres ny bebyggelse,
som er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift som
landbrugsejendom.

Fredningsnævnet kan dispensere fra bestemmelserne i en fredning, hvis
det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1.
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Naturklagenævnet lægger vægt på, at ansøgningen om opførelse af annek-
set er tilbagekaldt siden fredningsnævnets afgørelse. Naturklagenævnet
skal således alene tage stilling til udvidelsen af den eksisterende
bygning.

Naturklagenævnet finder ikke, at en dispensation i den foreliggende sag
vil stride mod fredningens formål.

Efter en konkret vurdering, herunder de dispensationer fra fredningen,
der tidligere er givet, og idet der er tale om en forholdsvis lille
forlængelse af bygningen, som ikke vil ændre bygningens ydre fremtræden
i nævneværdigt omfang, finder Naturklagenævnet, at der kan meddeles
dispensation til at forlænge bygningen med 2 m, så den bliver 12 m2

større.

på denne baggrund ændrer Naturklagenævnet hermed Fredningsnævnet for
Århus Amts afslag af 19. juni 2003 til en dispensation fra fredningen
at forlænge bygningen med 2 m.

Dispensationen fra fredningskendelsen bortfalder, hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år efter meddelelsen af denne afgørelse, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 66, stk. 2.

Udvidelsen af bygningen kræver desuden en dispensation fra Århus Amt
fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen) .

på Naturklagenævnets vegne

~~
Karen Paabøl

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jr. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
\ else af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jr. lovem §88. st"- I.



Allan Staunstrup og Lisbeth Bager Nielsen
Stauns 13b
8305 Samsø

Vedrørende journal nr. 93/04 - ansøgning om tilladelse til ændret
anvendelse af ejendommen matr. nr. 1 d m.fl. Stauns By, Onsbjerg,
med adressen Fjordvejen 15, 8305 Samsø, samt til lovliggørelse af
bygning.

Fredningsnævnet har den 29. juni 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø,
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af
ovennævnte ejendom samt til lovliggørelse af en bygning, ligeledes på
ovennævnte ejendom.

Ejendommen ønskes godkendt til anvendelse tillejrskoleformål. Bygningen,
der ønskes lovliggjort, har et bebygget areal på 32,4 m2 og er indrettet med
værelse, entre og 3 toiletrum. Ejendommen er ifølge Dem hidtil blevet
benyttet tillejrskoleformål.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17.
• november 1981 om fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

Under besigtigelsen var de tidligere ejere af ejendommen, Grete og Viggo
Jørgensen, til stede. De oplyste, at der tidligere har ligget et hønsehus af
samme størrelse, opført under 1. Verdenskrig, på det sted, hvor bygningen
er placeret. For ca. 20 år siden blev der opført en skalmur omkring
hønsehuset, hvilket udgør bygningen i dag.

Århus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det
ansøgte. Amtet har særligt lagt vægt på, at bygningen med den ansøgte
beliggenhed, størrelse og udformning har en underordnet betydning i
forhold til fredningens formål. Endvidere kan amtet anbefale en
lovliggørelse af anvendelsen af ejendommen tillejrskoleformål.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune
har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen.

lkov- og Nattltsijh?1YeN' at der umiddelbart øst for ejendommens bebyggelse findes et
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internationalt naturhe"kyttelsesområde (EF-habitatområde. ramsarområde
og EF-fuglebeskyttelsesområde.

Området er udpeget for at beskytte bl.a. kystlaguner og strandsøer, rev,
klinter og klipper ved kysten, strandenge, overdrev og heder samt
forskellige kystrelaterede vegetationstyper. Området er endvidere udpeget
for at tilgodese den spættede sæl samt en række fuglearter.

Arhus Amt, Natur & Miljø, har meddelt, at det er amtets vurdering, at
imødekommelse af Deres ansøgning ikke vil medføre forringelse af de
habitater og dyre- og plantearter, som det internationale
naturbeskyttelsesområde er udpeget for.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

•
Under hensyn til den ansøgte bygnings størrelse, udformning og
beliggenhed, finder Fredningsnævnet, at bygningen ikke strider mod
fredningens formål. Endvidere har nævnet ingen indvendinger mod
anvendelsen af ejendommen tillejrskoleformål. Nævnet finder endvidere
ikke, at bebyggelsen eller anvendelsen har betydning for de særlige
beskyttelsesområder. Nævnet meddeler herefter dispensation til det ansøgte,
jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagevejledning,jj. 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 afklagen, 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.

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 fonnål
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.

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

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Uournalnr. 8-70-
51-8-741-5-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade

.53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIKaren M. Poulsen, M. B.
Jensens Vej 12, Nordby, 8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen,
Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø ,
Samsø Kommune v/Jakob Juhl, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Erik Glambæk
Havvejen 168
8305 Samsø

• Vedrørende journal nr. 88/03 - ansøgning om tilladelse til at udvide
sommerhuset på ejendommen matr. nr. 6 aq Stauns By, Onsbjerg,
beliggende Kanhave 2 C, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet har den 31. marts 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø,
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at udvide sommerhuset på
ovennævnte ejendom.

Sommerhuset har i dag et boligareal på 53 m2 og ønskes udvidet med 25
m2, hvorefter boligarealet vil være 78 m2. Sommerhuset er beliggende
umiddelbart op til fortidsmindet Kanhave Kanal.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

• Det er oplyst, at tilbygningen udføres i stil og materialer som det
eksisterende sommerhus, og at tilbygningen i højden vil svare til husets
vestlige fløj. Behovet for yderligere boligareal begrundes dels med
sommerhusets beskedne størrelse, dels med, at det eksisterende tekøkken
ønskes ombygget, hvorefter der inddrages boligareal til køkkenformål.

Under besigtigelsen oplyste De, at den tætte, slørende beplantning mod vest
og nord vil blive bibeholdt.

Arhus Amt, Natur & Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det
ansøgte på vilkår, at beplantningen omkring tilbygningen bibeholdes.
Endvidere bør jordarbejde og terrænreguleringer begrænses mest muligt af
hensyn til fortidsmindet.

Både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite og Samsø Kommune
har tilsluttet sig amtets indstilling i sagen.

• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til, at tilbygningen udføres i samme stil og med samme
Skov- og Natux'styrelsen
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materialer som det eksisterende h1J~,og da tilhygningen vil være omgivet af
tæt, slørende beplantning mod vest og nord, det vil sige mod fortidsmindet,
finder Fredningsnævnet, at en opførelse af tilbygningen ikke strider mod
fredningens formål. Nævnet meddeler herefter tilladelse til det ansøgte, jf.
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at den slørende beplantning
mod vest og nord bibeholdes og vedligeholdes.

Klagevejledning,jj. 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 Naturkl~genævnet.
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.

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 .

• 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. 2.

Med venlig hilsen

~ tØ--
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-741-8-03)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Arhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
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Den Lille Maskinstation vlMogens Garde
Alstrup 15
8305 Samsø

LeA.

Vedrørende journal nr. 90/04 - ansøgning om tilladelse til at bibeholde
en oplagsplads på ejendommen matr. nr. 1 a Stauns By, Onsbjerg.

Fredningsnævnet har den 24. juni 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø,
modtaget Deres ansøgning om tilladelse til at bibeholde en oplagsplads på
ovennævnte ejendom. Oplagspladsen anvendes af virksomheden Den Lille
Maskinstation, til oplagring af jord til genbrug, sten samt til afbrænding af
grene ca. 1-2 gange om året. Desuden har Århus Amts Vejvæsen på Samsø
vejtræer i "planteskole" på pladsen. Oplagspladsen dækker et areal på ca.
7.000 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981 om fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at oplagspladsen naturligt er
opdelt i 2 områder, adskilt af et bredt beplantningsbælte. Området vest for
beplantningen er benyttet til oplag af større sten og jord/gødning, og
området øst for beplantningen er brugt til oplag af forskellige typer jord til
genbrug, samt oplag af træ til afbrænding.

Under besigtigelsen oplyste De, at der er tale om et midlertidigt oplag, som
ikke bliver af større omfang, end det er i dag. Placeringen er valgt under
hensyntagen til, at oplaget skulle være mindst muligt synligt udefra.
Alternativet vil være en placering i forbindelse med maskinstationen,
hvilket ligeledes er i fredet område og vil være ud til en natursti.

Århus Amt, Natur & Miljø, har indstillet, at Deres ansøgning ikke
imødekommes. Amtet har særlig anført, at anlæg af en oplagsplads med den
aktuelle størrelse og placering er i strid med fredningens formål om at
bevare arealernes tilstand samt med fredningens bestemmelse om
terrænregulering m.v. Amtet har anført, at en oplagsplads til
maskinstationen bør placeres uden for fredningen eller eventuelt i
tilknytning til virksomhedens bebyggelse og ikke som en enligt beliggende
oplagsplads i et fredet landskab.

Skov- og Naturstyrelsen
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. har tilsluttet sig amtets
vurdering og henvist til, at oplagspladsen har karakter af opfyldning i
området, hvilket er i strid med fredningskendelsens bestemmelser.

Samsø Kommune har meddelt, at der ikke er taget endelig stilling til
ansøgningen, men henviser i øvrigt til, at der er mulighed for at leje et areal
til oplagsplads andetsteds.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da oplaget grundet bagvedliggende beplantningsbælte kun i ringe grad
virker forstyrrende set fra offentlig vej, finder Fredningsnævnet
undtagelsesvis at kunne meddel~ dispensation til det ansøgte på følgende
vilkår:

- Oplag af jord, sten, træ og lignende materiale må alene finde sted på
areal indtil 50 meter fra beplantningsbæltet, der går nord-syd på
ejendommen. Dispensationen er begrænset til en periode på 10 år.
Perioden kan ikke forventes forlænget.

- Inden for 5 år skal nuværende oplag udenfor det foran angivne
område være fjernet, herunder oplaget øst for beplantningen, der går
nord-syd på ejendommen. Der må ikke finde yderligere oplag sted
på disse arealer.

Klagevejledning,jj. 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 afklagen, 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.

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.

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

Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Hardy Holm Jensen, Stavns 3, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-741-3-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIKaren M. Poulsen, M. B.
Jensens Vej 12, Nordby, 8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen,
Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune v/Jakob Juhl, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT

§Clc~l\JNET
Asbjørn Hansen
H. Pontoppidansgade 18, 4.th.
8000 Arhus C

Vedrørende journal nr. 105/03 - ombygning og boligindretning af
bolig i udhus på ejendommen matr. nr. 5 Stauns By, Onsbjerg,
beliggende Stauns 10,8305 Samsø.

Fredningsnævnet modtog den 6. februar 2004 Deres ansøgning om tilladelse
til at ombygge og udvide boligen på ovennævnte ejendom samt indrette en
midlertidig bolig i tagetagen i udhuset på ejendommen. Den midlertidige
bolig ønskes anvendt, mens stuehuset renoveres og ønskes derefter anvendt
til udlejning.

Boligen har i dag et beboelsesareal på 142 m2. Arealet ønskes med
ombygningen udvidet med et areal på 117,5 m2 udi en eksisterende
staldbygning, der er sammenbygget med boligdelen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981 om fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 22. marts 2004.

Efter besigtigelsen fremsendte De et revideret tegningsmateriale vedrørende
ombygningen.

Århus Amt meddelte herefter ved brev af28. april 2004, at ombygningen af
stuehuset herefter kunne anbefales, hvorimod ombygningen af udhuset ikke
kunne anbefales. Amtet anførte særligt vedrørende udhuset, at bygningen
med det reviderede projekt fik et uroligt udtryk som følge af de mange
vinduer og døre samt vinduernes forskellige størrelse og udformning. Amtet
fandt, at bygningen derved mistede sit præg af udhus.

På baggrund af amtets indstilling fremsendte De herefter et revideret projekt
for udhuset, som bestod af 3 prioriterede forslag til ombygningen.

Vinduespartierne blev ud mod vejen reduceret og ændret hovedsageligt til(e staldvinduer, ligesom døre med glaspartier blev forbeholdt facaden mod
syd, som er beliggende ind mod en skrænt. Som l. prioritet ønskede De
gavlen mod vest (mod stuehuset) påført en let ståltrappe med adgang til

Skov- og Na~~Th@~ l. sal.
J.nr. SN 2001 ø '2..11/12 -oc \{;"
Akt. nr.2-8 --.::.... Bil,

72'!t.Ot'

Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr.21-65-95-09

13. august 2004
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Århus Amt meddelte ved brev af 7. juni 2004, at Deres reviderede projekt
for udhuset, herunder Deres 1. prioritet for gavlen mod vest, kunne
accepteres.

Fredningsnævnet foretog herefter på ny besigtigelse den 27. juli 2004.

Det konstateredes herunder, at det tidligere udhus var fjernet, og at der var
taget skridt til opførelse af nyt udhus.

Under besigtigelsen oplyste De, at udhuset ønskes muret op, filtet og påsat
tjæret lærk eller evt. stålpandeplader, som tjæres og "sandes til".
Tagbeklædningen vil være tagpap.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite meddelte under
besigtigelsen, at det hverken kunne anbefales, at der gives tilladelse til
ombygningen af stuehuset eller til nyopførelse af udhus. Vedrørende
stuehuset anførte foreningen særligt, at facaden mod syd (mod
gårdspladsen) er for afvigende i forhold til det omgivende landskab, uanset
at facaden ikke er synlig udefra. Foreningen lagde særlig vægt på det
uhensigtsmæssige i store glaspartier. Vedrørende udhuset anførte
foreningen, at den ønskede udnyttelse til beboelse giver sig udtryk i
bygningens udseende, hvorfor den mister karakteren af udhus. Eksempelvis
er glaspartierne for store.

Samsø Kommune meddelte under besigtigelse, at det kan anbefales, at der
gives tilladelse til det ansøgte.

Arhus Amt, Natur & Miljø, deltog ikke under besigtigelsen den 27. juli,
men har ved breve af 28. april 2004 og 7. juni 2004 anbefalet, at der gives
tilladelse til ændring af stuehus, herunder inddragelse af staldbygning til
beboelse, samt tilladelse til udhus for så vidt angår I. eller 3. prioritet

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet lægger afgørende vægt på, at stuehus, og den dermed
sammenbyggede staldbygning, mod offentlig vej vil fa. et harmonisk udtryk,
der er tilpasset omgivelserne, og på at glasfacaderne i indre gård ikke vil
være synlige fra omgivelserne.
Der lægges endvidere vægt på, at det tidligere udhus var faldefærdigt, og at
det projekterede udhus som angivet i 1. prioriteten er rimelig tilpasset
hovedbygningen og omgivelserne.
Da den ansøgte ombygning af henholdsvis stuehuset og udhuset herefter
ikke findes at stride mod fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til det ansøgte på
følgende vilkår:

- at ombygningen af stuehuset udføres i overensstemmelse med
tegningsmaterialet indleveret til Fredningsnævnet den 7. april 2004

- at ombygningen af udhuset sker i overensstemmelse med
tegningsmateriale indleveret til Århus Amt, Natur & Miljø, 10. maj
2004, og
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- at byggeriet i øvrigt udføres i overensstemmelse med de meddelte
oplysninger.

Med venlig hilsen

cO ..
Per Holl<mann Olsen

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.

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

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

Kopi er tilsendt:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-
51-8-741-11-03)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade
53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vIKaren M. Poulsen, M. B.
Jensens Vej 12, Nordby, 8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen,
Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune v/Jakob Juhl, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Den Lille Maskinstation vlMogens Garde
Alstrup 15
8305 Samsø

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93

Den 13. august 2004

Vedrørende journal nr. 90/04 - ansøgning om tilladelse til at bibeholde en
oplagsplads på ejendommen matr. nr. 1 a Stauns By, Onsbjerg.

Fredningsnævnet har den 24. juni 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget
Deres ansøgning om tilladelse til at bibeholde en oplagsplads på ovennævnte
ejendom. Oplagspladsen anvendes af virksomheden Den Lille Maskinstation, til
oplagring af jord til genbrug, sten samt til afbrænding afgrene ca. 1-2 gange om året.
Desuden har Århus Amts Vejvæsen på Samsø vejtræer i "planteskole" på pladsen.
Oplagspladsen dækker et areal på ca. 7.000 m2

•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981
om fredning af arealer ved Stauns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. juli 2004.

Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at oplagspladsen naturligt er opdelt i 2
områder, adskilt af et bredt beplantningsbælte. Området vest for beplantningen er
benyttet til oplag af større sten og jord/gødning, og området øst for beplantningen er
brugt til oplag af forskellige typer jord til genbrug, samt oplag af træ til afbrænding.

Under besigtigelsen oplyste De, at der er tale om et midlertidigt oplag, som ikke
bliver af større omfang, end det er i dag. Placeringen er valgt under hensyntagen til, at
oplaget skulle være mindst muligt synligt udefra. Alternativet vil være en placering i
forbindelse med maskinstationen, hvilket ligeledes er i fredet område og vil være ud
til en natursti.

Århus Amt, Natur & Miljø, har indstillet, at Deres ansøgning ikke imødekommes.
Amtet har særlig anført, at anlæg af en oplagsplads med den aktuelle størrelse og
placering er i strid med fredningens formål om at bevare arealernes tilstand samt med
fredningens bestemmelse om terrænregulering m.v. Amtet har anført, at en
oplagsplads til maskinstationen bør placeres uden for fredningen eller eventuelt i
tilknytning til virksomhedens bebyggelse og ikke som en enligt beliggende
oplagsplads i et fredet landskab.
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets vurdering og
henvist til, at oplagspladsen har karakter af opfyldning i området, hvilket er i stridtit med fredningskendelsens bestemmelser.

Samsø Kommune har meddelt, at der ikke er taget endelig stilling til ansøgningen,
men henviser i øvrigt til, at der er mulighed for at leje et areal til oplagsplads
andetsteds.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Da oplaget grundet bagvedliggende beplantningsbælte kun i ringe grad virker
forstyrrende set fra offentlig vej, finder Fredningsnævnet undtagelsesvis at kunne
meddele dispensation til det ansøgte på følgende vilkår:

Oplag af jord, sten, træ og lignende materiale må alene finde sted på areal
indtil 50 meter fra beplantningsbæltet, der går nord-syd på ejendommen.
Dispensationen er begrænset til en periode på 10 år. Perioden kan ikke forventes
forlænget.

Inden for 5 år skal nuværende oplag udenfor det foran angivne område være
fjernet, herunder oplaget vest for beplantningen, der går nord-syd på ejendommen.
Der må ikke finde yderligere oplag sted på disse arealer.

Klagevejledning,jj. 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.

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.

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



Med venlig hilsen

~ 'f' -
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Hardy Holm Jensen, Stavns 3, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-741-
3-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100
København ø .
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings loka1komite vIKaren M. Poulsen, M. B. Jensens
Vej 12, Nordby, 8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej
11, 8305 Samsø
Samsø Kommune v/Jakob JOOl,Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Den Lille Maskinstation vlMogens Garde
AJstrup 15
8305 Samsø

~. Tlf. 86 1220 77
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.<lk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11986293

Den 11. september 2004

Vedrørende journal nr. 90/04 - ansøgning om tilladelse til at bibeholde en oplagsplads på
ejendommen matr. nr. 1 a Stauns By, Onsbjerg.

Berigtigelse.

Fredningsnævnet traf den 13. august 2004 afgørelse i sagen.

Det er efterfølgende konstateret, at der desværre et enkelt sted er vendt op og ned på
verdenshjørnerne:
Side 2 er der i sidste afsnit under "Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse" anført
"herunder oplaget øst for beplantningen"
Dette skal være ''herunder oplaget vest for beplantningen"

•
Jeg beklager fejlen, der måske har givet anledning til nogen undren. Der har imidlertid næppe været
tvivl om de reelle forhold, dels på baggrund af drøftelserne under besigtigelsen, dels fordi der med
øst-angivelsen ikke var sammenhæng mellem de to afsnit i afgørelsen.

Den tidligere udsendte afgørelse bedes udskiftet med vedlagte rettede udskrift, der ligeledes er
dateret 13. august 2004.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:

Hardy Holm Jensen, Stavns 3, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-741-3-04)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen samt Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København øl-o "
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Fredningsnævnet for Arhus Amt

SCANNET
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Pia Kleis
Staunsvej 5
8305 Samsø Tlf. 86 122077

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 30. januar 2005

Vedrørende journal nr. 157/04 - ansøgning om tilladelse til etablering af en butik med salg af
• lys og brugskunst på ejendommen matr.nr. 2 q m.fl. med adressen Staunsvej 5, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet har fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget Deres ansøgning om tilladelse til
etablering af en butik med salg af lys og brugskunst på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.
Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for
rekreativ udnyttelse af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages
terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres ny
bebyggelse, med mindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt efter
fredningskendelsens bestemmelser. Der må således ikke opføres ny bebyggelse, med mindre det er
erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, og der må
ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens
ydre fremtræden.

Amtet har anført, at indretning af en butik er en ændring i anvendelsen af de fredede arealer og
derfor kræver tilladelse fra Fredningsnævnet. Amtet har ingen indvendinger imod en tilladelse til
selve butikken, idet der er tale om en mindre butik, der indrettes i en eksisterende bygning, der
umiddelbart kan anvendes til formålet uden om- og tilbygning.
De har overfor amtet oplyst, at staldbygningen, der indrettes som butik, ikke pyntes med lys
udvendigt, og at der ikke foretages ændringer af bygningen udvendigt.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet har truffet afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
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'{le Henset til at indretning afbutik i staldbygningen ikke ændrer bygningens udseende udadtil finder
Fredningsnævnet ikke, at indretningen er i afgørende strid med fredningens formål, hvorfor der i
medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning,jj. naturheskyttelseslovens §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 afklagen, 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.

Klageherettigede 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.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag,jfnaturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-741-15-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53,2100 København
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København
Dansk Ornitologisk Forening iÅrhus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vi Karen M. Poulsen, M.B.Jensensvej 12,8305
Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem afnævnet, Jørgen øster Kristensen, GammeIløkkevej 11,8305 Samsø
Samsø Kommune, vi Jakob Juhl, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.



• I . Fredningsnævnet for Århus Amt
Retten iÅrhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Vagn Tefre
Stenskov 3
8505 Samsø

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte tlf:
86125911 - 4001
CVR-nr. 11 98 62 93

13. marts 2005

.Vedr. j. nr. 11.01.2005-20 ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
ejendommen matr. nr. 50 b og 10 a Besser By, Besser.

De har anmodet om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommeen matr. nr. 50
b og 10 a Besser By, Besser, med adressen Stenskov 3,8305 Samsø.

Ejendommen er omfattet afStavNs Fjord fredningen, Overfredningsnævnets kendelse af 17.
november 1981.

•

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen
af fuglelivet i området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af
området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden
forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området.
Ifølge kendeIsens bestemmelser i § 3, pkt. b om arealernes drift og pleje gælder, at der ikke
må foretages terrænændringer og således hverken må ske udnyttelse af forekomsterne i jor-
den eller foretages opfyldning eller afgravning.

Jordanlægget etableres ved at nedgrave ca. 400 m slange fra ejendommen matr. 50 b, ind på
naboejendommen matr. nr. 10 a i en dybde af 90 cm. Slange udlægges som 4 længder cl 100
m, med 1,3 m imellem hver slange. Anlægget vil således være spredt over et areal på ca 5 x
100 m. Anlægget placeres tæt på skel.

Århus Amt, Natur og Miljø, har i indstilling af 4. marts 2005 til Fredningsnævnet anført, at
det fremgår af ansøgningen, at terrænet efter nedgravningen reetableres, og at anlægget ikke
vil være synligt. Anlægget graves ned i så stor en dybde, at der ikke er risiko for overpløj-
ning af slangerne.
Om beskyttelsen af de naturvidenskabelige og kulturhistoriske værdier har amtet anført, at
der er tale om et system med 2 slanger på hver 200 m med separat gennemstrømning. Even-
tuelle lækager vil derfor højst sandsynligt være begrænset til en af slangerne. En lækage vil
resultere i udsivning af op til 42 liter clucol pr. slange. På grund af nærheden til kysten vil
udsivning højst sandsynlig løbe mod fjorden. Der er imidlertid tale om små mængder væske,
og den fortynding og nedbrydning af clucol' en, som vil ske under transporten til fjorden un-
der et eventuelt udslip, vil bevirke, at et udslip ikke vil have nogen effekt på vandmiljøet i
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fjorden.

Da. der endvidere er tale om midlertidi!!e Ol!bel!rænsede terrænænnrlnl."1l"r OP' c1~ terrænet re-_ _ _ - - - -o -"7 U

etableres umiddelbart i forbindelse med nedgravningen, finder amtet ikke, at det ansøgte vil
have nogen effekt på de landskabelige værdier i området.

Amtet har på baggrund heraf anbefalet, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Amtet har anført, at det er en forudsætning for amtets accept af det ansøgte, at de foreløbigt
registrerede diger på ejendommen ikke berøres under nedgravningen. Såfremt nedgravnin-
gen forventes at berøre digerne, skal der indgives ansøgning i forhold til museumslovens §
29 a.

Endvidere kræves tilladelse fra kommunene efter planlovens § 35.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Fredningsnævnet afgør sagen på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale.

Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering af, at etablering afjordvarmeanlægget ikke
vil have indflydelse på naturvidenskabelige, kulturhistoriske eller landskabelige forhold i
området, idet eventuel udsivning ikke findes at belaste området af betydning, og idet terræn
reetableres umiddelbart i forbindelse med nedgravningen. Det ansøgte findes derfor ikke at
være i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler derfor hermed i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
dispensation til etableringen af jordvarmeanlægget som ansøgt.

Opmærksomheden henledes på det af amtet anførte omkring tilladelser efter museumsloven
og planloven.

Med venlig hilsen

~ -e
• Per Holkmann Olsen

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 sa-
gen 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.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,



, l., • 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 re-
kreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyn-
digheden bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

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

Kopi er sendt til:

Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-741-3-05)
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 loka1komite vi Karen M. Poulsen, M.B.Jensens Vej 12,
Nordby, 8305 Samsø
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 øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,8305
Samsø
Samsø Kommune,Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Tlf. 86 12 20 77
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Den 18. april 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-27- ansøgning om tilladelse til etablering af cykelsti vest
for amtsvejen mellem Kanhavekanalen og Mårup på ejendommen matr.nr. 6e Stauns By,
Onsbjerg og lex Nordby Hede, Nordby .• Fredningsnævnet har modtaget indstilling af22. marts 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
forbindelse med Deres ansøgning om tilladelse til etablering af cykelsti vest for amtsvej en mellem
Kanhavekanalen og Mårup på ejendommen matr.nr. 6e Stauns By, Onsbjerg og lex Nordby Hede,
Nordby.

De ønsker at anlægge en cykelsti fra afslutningen af den eksisterende cykelsti syd for Kanhavekanal
til Heden umiddelbart syd for Mårup. Placeringen af cykelstien vest for amtsvej en er valgt af
hensyn til trafiksikkerheden og naturoplevelsen. Fra Kanhavekanalen til Mårup er cyklisterne i dag
nødsaget til at cykle på den trafikerede amtsvej.

Ved starten af cykelstien vil den krydse Kanhavekanalen.
Kulturarvstyreisen har meddelt tilladelse til, at der kan anlægges en overgang over Kanhavekanalen
på dette sted ved en opfyldning af kanalen.

• Den 2,5 m brede cykelsti belægges med grus og anlægges indenfor en afstand af 6 meter fra
amtsvejen.

På den sydlige del af den ansøgte strækning vil cykelstien komme til at forløbe igennem en
strækning præget af meget kraftig tilgroning, der i dag har karakter af skov. Der er således på denne
del af strækning ingen udsigt til havet. På den sydlige del inden for fredningen forløber cykelstien
igennem et område, der i større eller mindre grad er præget af tilgroning. Der er således stedvis
udsigt til havet. Flere steder på forløbet passerer cykelstien parkeringspladser, hvor der er adgang til
stranden.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stauns Fjord.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.
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Fredningen har tillige det formå!, at den !andskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Det fredede område skal således bevares i den tilstand, det havde ved fredningen.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstillingen af22. marts 2005 anbefalet, at der meddeles
dispensation til det ansøgte. Der er tale om et anlæg til fremme af offentlighedens adgang til
naturen, herunder det fredede område. Samtidig er der tale om et område, der rummer store
kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Der må i den konkrete sag således laves en afvejning af
de i fredningen angivne bestemmelser om bevaring af områdets tilstand og sikring at
offentlighedens adgang.

På trods af de store kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige værdier i området, er
størstedelen af de arealer, som det ansøgte berører, i dag præget af kraftig tilgroning. De
landskabelige og naturmæssige interesser er derfor begrænsede på netop de arealer, der berøres.

De største kulturhistoriske værdier i området findes ved Kanhavekanalen. Der må i denne
• sammenhæng lægges vægt på, at Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til at lave anlægget ved

Kanhavekanalen.

Det er på denne baggrund amtets vurdering, at det ansøgte ud fra en helhedsbetragtning vil bidrage
positivt til området i forhold til de interesser, der skal varetages igennem fredningen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet lægger afgørende vægt på, at anlæg af cykelstien er af stor trafiksikkerhedsmæssig
betydning, og at cykelstien samtidig fremmer offentlighedens adgang til naturen i det fredede
område, uden at de landskabelige og naturmæssige interesser bliver gået for nær. Endvidere lægegs
vægt på, at Kulturarvsstyrelsen har meddelt tilladelse til at føre cykelstien over Kanhavekanalen ved
opfyldning på det pågældende sted.

• Nævnet kan derfor tiltræde amtets vurdering, hvorefter det ansøgte ud fra en helhedsbetragtning vil
bidrage positivt til området i forhold til de interesser, der skal varetages igennem fredningen .
Nævnet meddeler derfor dispensation til det ansøgte projekt, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
på vilkår at projektet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de i øvrigt
meddelte oplysninger.

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 afklagen, 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.



Klageberettigede er:

e 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.

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 indgivet.

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

Med venlig hilsen

~ et
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Anders D. Lassen, Brattingborg 1 B, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-741-2-05)
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 vIKaren M. Poulsen, M B Jensens Vej 12, Nordby,
8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
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SCAN1\lET

Vedrørende journal nr. 162/2004- ansøgning om tilladelse til etablering af vandhul
på ejendommen matr.nr. 2 L og matr.nr. 1 d m.fl. Stauns By, Onsbjerg med adressen
Fjordvejen 15, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet har modtaget indstilling af 1. december 2004 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i
forbindelse med Deres ansøgning om tilladelse til at etablere et vandhul på 300 m2 på ovennævnte
ejendomme.

Det er oplyst, at vandhullet placeres på et lavtliggende område, som i våde perioder står under vand.
Der lukkes ved etableringen for et dræn på marken.

Det er endvidere oplyst, at vandhullet etableres i overensstemmelse med amtets pjece "Vandhuller-
oprensning og nyanlæg" fra 1998.

Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Stavns Fjord, Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med 'respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om arealernes drift og pl~e samt ændringer i terrænet
gælder, at der ikke må foretages terrænændringer og således hverken ske udnyttelse af forekomster i
jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstillingen af 1. december 2004 anført, at De ønsker vandhullet
etableret på et landbrugsareal, der ifølge Deres oplysninger samt ifølge amtets luftfotos ofte står
under vand.
Amtet har videre anført, at etableringen af vandhullet vil medføre en naturmæssig og landskabelig
forbedring af området, og at det ansøgte derfor ikke er i strid med fredningens formål. Amtet
anbefaler derfor, at der gives tilladelse til det ansøgte.
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Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tages stilling efter
iiaturbeskyttelse~luvt:il~ § 15 (StfåIldbl;;Sky1td~l;~liIlit:).

Når vandhullet er etableret, og der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv, vil dette være
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype), som omfatter et generelt forbud mod
at ændre i vandhullets tilstand.
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 fra kommunen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
På baggrund af, at vandhullet ønskes etableret på et lavtliggende område, som i våde perioder står
under vand og på baggrund af, at det er i overensstemmelse med amtets pjece "Vandhuller-
oprensning og nyanlæg", finder nævnet, at etablering af vandhullet, som anført af amtet, vil
medføre en naturmæssig og landskabelig forbedring af området, og derfor ikke vil være i strid med
fredningens formål.
Nævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l.

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 afklagen, 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.

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.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at der er klaget.

Tilladelsen bortfader, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Med venlig hilsen

P~
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Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 19. juli 2005.

• Tillæg til Fredningsnævnets afgørelse af 14. juli 2005 .

Vedrørende journal nr. 180/2004 - ansøgning om tilladelse til opførelse afudhusbygning med
carport og redskabsrum på ejendommen matr. nr. 1 x Nordby Hede, Nordby, med adressen
Langøre 17, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet har den 14. juli 2005 truffet afgørelse vedrørende ovennævnte ansøgning.

Århus Amt, Natur & Miljø, er efterfølgende blevet opmærksom på, at ejendommen er beliggende i et
internationalt naturbeskyttelsesområde.
Fredningsnævnet må kun dispensere, hvis det ansøgte ikke forringer forholdene for de dyr og naturtyper,
som området er udpeget på grundlag af.
Da dette ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 skal fremgår af nævnets afgørelser, har Århus Amt ved
mai 1af dags dato afgivet følgende udtalelse vedr. dette forhold:

Udtalelse vedr. internationale forpligtigelser
Det ansøgte er beliggende inden for et Natura2000 område (DKOODX031 og DKOODXI55), der er en del af
EF-Habitatområde nr. 51 (Stavns Fjord, Samsø 0sterflak og Nordby Hede) og indeholder EF-

• fuglebeskytte1sesområdet nr. 31 (Stavns Fjord) og Ramsarområdet Stavns Fjord (R14).

EF-habitatområde nr. 51 er udpeget på grundlag af følgende arter og naturtyper:
_ Spættet sæl (Phoca vitulina),
_ Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
_ Kystlaguner og strandsøer
_ Større lavvandede bugter og vige
_Rev
_ Flerårig vegetation på stenede strande
_ Klinter eller klipper ved kysten
_ Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
_ Strandenge
_ Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
_ Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
_ Tørre dværgbusksamfund (heder)
_ Meget tør overdrev s- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
_ Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkide lokaliteter)
_ Rigkær
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EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 er udpeget på grundlag affølgende fugle:
Ynglende liste I-arter
_ Havterne (Stema paradisaea)
_ Dværgterne (Stema albifrons)
_ Klyde (Recurvirostra avocetta)
_ Trækfugle
TrækfUgle
_ Knopsvane (Cygnus olor)
_ Sangsvane (Cygnus cygnus)
_ Ederfugl (Somateria mollissima)
_ Stor skallesluger (Mergus merganser)

Den ansøgte bygning er beliggende imellem eksisterende bebyggelse og fordrer ikke øget
aktivitet i området.
Det er derfor amtets vurdering, at det ansøgte ikke vil have nogen indvirkning på de arter
og naturtyper, som området er udpeget på grundlag af.

• Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Idet Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering, hvorefter det ansøgte ikke kan anses at have nogen
indvirkning på de arter og naturtyper, som området er udpeget på grundlag af, fastholdes nævnets
afgørelse af 14. juli 2005.

Med venlig hilsen

p-----""'v"f-' --
Per Holkmann Olsen

•
Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
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 v/Maria LandschorffMøIler, Strandbakkevej 9, 8305
Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Den 14.juli 2005.

Vedrørende journal nr. 180/2004 - ansøgning om tilladelse til opførelse af udhusbygning med
carport og redskabsrum på ejendommen matr. nr. 1 x Nordby Hede, Nordby, med adressen

• Langøre 17, 8305 Samsø.

Samsø Kommune har ved brev af21. december 2004 fremsendt Deres ansøgning om tilladelse til
opførelse af en carport, indeholdende redskabsrum, på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at carporten vil være ca. 3,5 x 7 m og have en højde på ca. 2,87 m. Carporten udføres
som en åben carport med et redskabsrum i den ene ende. Materialevalget er træ og tagbeklædningen
er røde betontagsten. Carporten placeres umiddelbart op til Deres nabo, Langøre nr. 19 , og ud mod
vandet. De har endvidere oplyst, at hækken ud mod vandsiden bevares.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juni 2005.

•
Under besigtigelsen blev spørgsmålet om placeringen af carporten drøftet. Der var enighed mellem
de tilstedeværende om, at den ansøgte placering er den mest hensigtsmæssige .

Både Samsø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit6 kunne anbefale, at der
gives tilladelse til det ansøgte. Kommune anførte dog, at sternbrædderne bør males hvide, mens den
øvrige træbeklædning bør være sort og at tagbelægningen bør være røde teglsten.

Århus Amt, Natur & Miljø, kunne anbefale, at der gives tilladelse til en carport, men så helst, at der
ikke samtidig bliver etableret yderligere et udhus i form af redskabsskur på carporten. Amtet
henviser til, at der i forvejen er flere udhus e på ejendommen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Under hensyn til det oplyste om bygningens placering, størrelse, udformning og materialevalg
finder Fredningsnævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, hvorfor der meddeles
dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, at carport med
redskabsrum opføres i overensstemmelse med det oplyste og således at sternbrædderne males hvide,
mens den øvrige træbeklædning skal være sort og tagbelægningen røde teglsten .•Skov- og Natu.r.styrelsen
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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.

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.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden at der er indgivet klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

• <? ~
Per Holkrnann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
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 v/Maria LandschorffMøller, Strandbakkevej 9,
8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø
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• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-43 - ansøgning om tilladelse til opførelse af skur til
opbevaring af kajakker på ejendommen matr. nr. 1 dn Nordby Hede, Nordby, med adressen
Langøre 27, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet for Århus Amt har via Samsø Kommune den 9. maj 2005 modtaget roklubbens
ansøgning om etablering af et skur til opbevaring af kajakker på ovennævnte ejendom.

Århus Amt, Natur & Miljø, er kommet med indstilling i sagen ved brev af 15. juni 2005.
Det er oplyst, at skuret bliver 15 m2 stort og opføres på søsiden af det eksisterende søhus. Skuret er
nødvendigt, fordi klubben har besluttet at udvide sine aktiviter med kajakroning. Der er således søgt
og opnået midler til indkøb af 10 kajakker, som skal bruges igennem hele sæsonen af klubbens
medlemmer. Udlejning til turister vil kun foregå i det omfang, gæster fra andre klubber kommer på
besøg.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at beskyttelsen af fuglelivet i
området fremmes.
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Ifølge fredningskendelsens § 4 om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny bebyggelse
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse),
ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i
bygningens ydre fremtræden.

Fredningen er imidlertid ikke til hinder for, at der udføres byggearbejde i området omfattet af
lokalplan 78.3 (erstattet af LP 45) for Langør, hvis byggeriet ikke nødvendiggør dispensation fra
lokalplanen.(.

Skov- og N aiu.JrstYJ:eIsen
J.nr. SN 2001 u 12...11/12. -C(jlS
Aki. nr. j6 ...............Bil,

mailto:post@aarhus.byret.dk


Fredningsnævnet foretog besigtigelse den:20. juni 2005.

Under besigtigelsen blev placeringen af skuret drøftet. Det oplystes i den forbindelse, at roklubben
disponerer over et begrænset areal, og at det ikke er muligt at placere skuret andre steder end på
søsiden af eksisterende bygning. Skuret skal opføres af træ og have en træbeklædning af sort
tagpap. Klubben er indforstået med at male træværket sort. Der ønskes isat en dobbeltport i gavlen,
idet det er nødvendigt for at kajakkerne kan transporteres ind og ud af skuret. Skuret vil blive
placeret i forlængelse af det eksisterende stakit ved enden af klubhuset og vil strække sig ca. 6 m
frem, svarende ca. til at tre af klubhusets vinduer dækkes afskuret.

Vedrørende internationale forpligtelser er det oplyst, at det ansøgte skur vil være beliggende inden
for et Natura2000 område (DKOODX031 og DKOODXI55), der er en del afEF-Habitatområde nr.
51 (Stavns Fjord, Samsø 0sterflak og Nordby Hede) og indeholder EF-fuglebeskytlelsesområde nr.
31 (Stavns Fjord) og Ramsarområdet Stavns Fjord (R 14).

EF-habitatområde nr. 51 er udpeget på grundlag af følgende arter og naturtyper:

• Spætter sæl (Phoca vitulina),
• Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
• Kystlaguner og strandsøer
• Større lavvandede bugter og vige

• Rev
• Flerårig vegetation på stenede strande
• Klinter eller klipper ved kysten
• Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand

• Strandenge
• Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
• Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
• .Tørre dværgbusksamfund (heder)
• Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
• Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter)

• Rigkær

EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 er udpeget på grundlag af følgende fulge:

Ynglende liste I-arter
• Havteme (Stema paradisaea)
• Dværgterne (Stema albifrons)
• Klyde (Recurviostra avocetta)

• Trækfugle
Trækfugle

• Knopsvane (Cygnus olor)
• Sangsvane (Cygnus cygnus)
• Ederfugl (Somateria mollissima)
• Stor skallesluger (Mergus merganser).

Århus Amt har udtalt, at de arter, som området er udpeget på grundlag af, vil kunne påvirkes
negativt ved omfattende sejlads i området, men at vildtreservatbestemmelserne i dag sætter
begrænsninger for sejladser og færdsel i området, og at disse forudsættes bekendt af Samsø Roklub .

•



Så længe disse bestemmelser overholdes, vurderes sejlads med maks. 10 kajakker ikke at medføre
forringelser for de beskyttede naturtyper og dyrearter i området. Amtet har dog anført, at ved en
eventuel tilladelse bør der stilles vilkår om, at kajakkeme ikke gøres til genstand for organiseret
udlejning, og at der ikke sejles med mere end 10 kajakker. Endvidere bør nævnet gøre roklubben
opmærksom på, at de gældende reservatbestemmelser for området fortsat skal overholdes.

Amtet har haft sagen forelagt for Silkeborg Statsskovdistrikt, som har opsynet med Stavns Fjord.
Statsskovdistriktet har erklæret sig enig i amtets vurdering og ser ikke sejlads under de ovenfor
nævnte vilkår som et problem i forhold til beskyttelseshensynene. Den ansøgte bygning i sig selv
vurderes ikke at have nogen indvirkning på de arter og naturtyper, som området er udpeget på
grundlag af.

Vedrørende det ansøgte vurderet i forhold til fredningen i området har Århus Amt anført, at
tilbygningen vil ændre husets formudtryk i uheldig retning til skade for de landskabelige interesser i
området. Amtet har henvist til, at det eksisterende klubhus i dag fremstår meget regulært og godt
tilpasset stedets karakter. En tilbygning med lavere taghældning på siden afhuset vil derfor ændre
bygningens karakter og harmoniske formudtryk. Udover den negative påvirkning af de
landskabelige værdier har amtet lagt vægt på, at en tilladelse til at etablere det ansøgte skur vil
kunne danne en uheldig præcedens for området.
Heroverfor har amtet imidlertid anført, at bygningen skal tjene et alment rekreativt formål, relateret
til den kystnære placering. Da der er tale om en mindre roklub med begrænsede midler, bør der
foretages en afvejning af dette i forhold til det ansøgte.
Samlet har amtet derfor indstillet, at en udvidelse af klubhuset godkendes i overensstemmelse med
lokalplan for området og som en udvidelse af huset mod syd, i samme stil som det nuværende hus.
Herved vil udvidelsen få en mere permanent karakter og udtryk. Alternativt har amtet - henset til de
økonomiske begrænsninger for klubben - indstillet, at der eventuelt gives en midlertidig
dispensation til det ansøgte, indtil der kan skaffes midler til en mere permanent løsning.

Samsø Kommune har oplyst, at det ansøgte er i strid med lokalplanen. En udvidelse afroklubbens
klubhus ønskes ved tilbygning mod syd, dog maks. 2 m, og med tagbeklædning og ydervægge som
på det eksisterende klubhus. Kommunen er indstillet på at dispensere fra lokalplanen, således at den
foreliggende ansøgning imødekommes.
Samsø Kommune har derfor anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har ikke villet protestere mod, at der gives
tilladelse til det ansøgte, under forudsætning af, at skuret opføres i overensstemmelse med det
oplyste.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

1. Under hensyn til de økonomiske begrænsninger for roklubben og de almene rekreative
interesser, som både fredningen og det ansøgte skal tilgodese, finder Fredningsnævnet, at
det ansøgte skur, som skal benyttes til opbevaring afkajakker, og som tilpasses klubhuset
bedst muligt i udformning og materialevalg, ikke strider mod fredningens formål. Nævnet
meddeler herefter dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på
vilkår, at skuret opføres i overensstemmelse med tegningsmaterialet af 5. januar 2005 og de
i øvrigt meddelte oplysninger .

.Det bemærkes, at det i øvrigt er en forudsætning, at
l der ikke sejles med mere end 10 kajakker ad gangen,
2. der ikke sker organiseret udlejning af kajakker,
3. de gældende reservatbestemmelser for området fortsat overholdes.



Klal(evejledning,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.

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.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet uden at der er indgivet klage.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra dato, jf. naturbeskyttelseslovens §
66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Uournalnr. 8-70-51-8-741-4-05)
Danmarks Naiurfredningsforening, 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 lokalkomit6 v/Maria LandschorffMøller, Strandbakkevej 9,
8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11,8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø
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Den 14. juli 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-37 (tidl. Behandlet under j.nr. 125/1997) - vedr.
håndhævelse af vilkår om beplantning på Havvejen 142,8305 Samsø, matr. nr. 34 e
Toftebjerg By, Onsbjerg, Samsø.

Fredningsnævnet har den 2. maj 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget en anmodning om
håndhævelse af fastsat vilkår om beplantning på ovennævnte ejendom.

Fredningsnævnet har den 13. juli 1998 i forbindelse med tilladelse til at opføre en udestue på
ejendommen bl.a. stillet som vilkår, at der skulle etableres en 10m lang slørende beplantning fra
husets sydvestlige gavl ud mod landevejen.

Århus Amt har oplyst, at amtet ved besigtigelse den 1. april 2004 konstaterede, at den slørende
beplantning ikke var plantet. Den 14. juli 2004 blev De gjort opmærksom på den manglende
beplantning og fik en :frist til den 31. december 2004 til at bringe forholdene i orden. Amtet
tilkendegav i den forbindelse, at sagen ellers ville blive overgivet til politiet til strafferetslig
behandling.

Ved besigtigelse den 9. marts 2005 konstaterede amtet, at der stadig ikke var etableret en slørende
beplantning på stedet, og at der heller ikke var gjort forberedelse til det.

Da amtet i forbindelse med forberedelsen til at overdrage sagen til politiet, konkluderede, at
Fredningsnævnets betingelse ikke var præcis nok til at kunne overdrage s til politiets strafferetslige
behandling, blev sagen sendt til Fredningsnævnet til udtalelse.

Ved brev af28. april 2005 har amtet indstillet til, at Fredningsnævnet ophæver vilkåret om
etablering af en slørende beplantning eller alternativt præciserer vilkåret med henblik på amtets
videre behandling af sagen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juni 2005.

Under besigtigelsen anbefalede både Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Arhus Amt
og Samsø Kommune, at vilkåret fastholdes, og at Fredningsnævnet præciserer indholdet af vilkåret.

Skov- cg Natu.:rstyrelsen.
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Efter en vurdering af forholdene på ejendommen, herunder særligt indsigten til ejendommen udefra,
finder Fredningsnævnet, at vilkåret om slørende beplantning som fastsat ved Fredningsnævnets
afgørelse af 13. juli 1998 bør fastholdes. Vilkåret præciseres herefter således:

Der skal etableres og vedligeholdes en slørende beplantning for husets sydvestlige gavl og 10m ud
mod landevejen. Beplantningen skal bestå af et 3-rækket hegn, der skal opnå en højde på ikke under
3 m. Beplantningen skal være etableret senest 1. november 2005. Beplantningen skal bestå af
hjemmehørende arter efter Århus Amts nærmere bestemmelse, eventuelt efter en dialog med ejer.
Vilkåret om beplantning skal tinglyses på ejendommen.

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.

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,
......"l.

. 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.

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

Med venlig hilsen

~ @- -
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-741-16-97)
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 v/Maria LandschorffMøller, Strandbakkevej 9,
8305 Samsø
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Fredningsnævnet for Arhus Amt
Ketten iÅrhus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Per og Lis Buschbeck
Nylandsvej 22
8305 Samsø

Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 14. juli 2005.

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-7 - ansøgning om tilladelse til ombygning af stald og
stuehus på ejendommen matr. nr. 6d Stavns By, Onsbjerg, med adressen Staunsvej 4,
Onsbjerg, 8305 Samsø.

Fredningsnævnet for Århus Amt har den 21. marts 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, modtaget
Deres ansøgning om tilladelse til at ombygge stald og stuehus og indrette bolig i stuehusets tagetage
på ovennævnte ejendom.

Der er ifølge ansøgningen tale om en ejendom, hvor stuehuset og stalden er samlet i en
vinkelbygning. Bygningens tagbeklædning er ifølge ansøgningen forskellig og bestående både af
stråtag, eternittag og bliktag. Taget på både stuehus og stald ønskes ifølge ansøgningen udskiftet, og
erstattet med røde betontagsten, og der ønskes isat 5 ovenlysvinduer med henblik på at indrette 1.
salen af stuehuset til beboelse. De eksisterende vinduer ønskes ifølge ansøgningen udskiftet med
nye vinduer i bondehusstil. Herudover ønskes ifølge ansøgningen opsat en skorsten på østgavlen.
Det samlede beboelsesareal udvides efter ansøgningen fra ca. 100 m2 til ca. 135 m2•

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. juni 2005.

Under besigtigelsen konstaterede Fredningsnævnet, at det ansøgte projekt var påbegyndt. Herunder
var ejendommen pålagt ny tagbeklædning i form af røde betontagsten. Endvidere var der isat
ovenlysvinduer som ansøgt.

Ansøgningen blev drøftet, og Århus Amt tilkendegav, at amtet under de givne forudsætninger, hvor
en stor del af det ansøgte projekt allerede er gennemført, men hvor helhedsindtrykket er godt, ikke
vil protestere mod, at der gives en efterfølgende dispensation til det ansøgte. Amtet lagde vægt på,
hvordan den allerede gennemførte renovering fremstår i forhold til det omgivne landskab og særligt
på, at den tidligere bygning på ejendommen var særdeles faldefærdig.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite anførte, at det var for dårligt, at ombygningen er
gået i gang uden at de fornødne tilladelser har foreligget. Dette særligt når man er bekendt med, at
Århus Amt har indstillet, at bygningen pålagdes stråtag i stedet for røde betontagsten.
Lokalforeningen fandt i øvrigt, at solfangeren og de mange Veluxvinduer virkede dominerende i
landskabet.

Skcv~og NBLtu.rstyre; sen
J.nr. SN 2001 "l2..ll/l2. -O' I~
I\I<L nr, ~g -""', Bil.
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Samsø Kommune anbefalede, at der blev givet efterfølgende dispensation til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Der er tale om modernisering og ombygning af et hus, som ifølge det oplyste tidligere fremstod
meget faldefærdigt og med et uharmonisk udseende.

Det ansøgte projekt er en større ombygning, som ændrer husets formudtryk væsentligt. Under
hensyn til, at kravene til beboelse i dag er væsentlig anderledes, end da det oprindelige hus blev
bygget, og da en renovering af huset generelt - set i forhold til husets tidligere tilstand - virker
forskønnende for området, finder Fredningsnævnet, at det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål. Nævnet meddeler herefter 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 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 afklagen, 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.

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.

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

Med venlig hilsen

~
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-741-5-05)
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
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester .Ajle 10
8000 Århus C

Susanne Stenskov Nielsen
Tordenskjoldsgade 30, 3. th.
8200 Århus N. Tlf. 86 12 20 77

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 -4001
CVR 11 98 62 93
Den ll. december 2005
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-42, ansøgning om tilladelse til indretning af tagetage og
udskiftning af vinduespartier m.m. på ejendommen matr. nr. 36 Besser By, Desser, beliggende
Stenskov 25, 8305 Samsø.

Ansøgning.
Fredningsnævnet modtog brev af 10. juni 2005 fra Århus Amt, Natur & Miljø, i anledning af Deres
ansøgning om tilladelse til indretning af tagetage, udvidelse afvinduespartier på l. sal, samt
etablering af en balkon på ejendommen matr. nr. 36 Besser By, Besser, beliggende Stenskov 25,
8305 Samsø.

•

Der er tale om indretning til beboelse i 1. sal på stuehuset til en landbrugsejendom. Udvidelsen
giver en forøgelse afloftrummet på 28 m2

. Det fremgår ikke, hvor meget boligarealet forøges ved
inddragelse af 1. salen til beboelse.
Sammen med indretningen ønskedes etablering af en balkon, ligesom de eksisterende vinduer og
vinduesflader ønskedes udskiftet og udvidet. Endvidere projekteredes etablering af ovenlysvinduer
(Velux GCL M12 2059) mod øst.
Alle vinduespartier udføres i hvid .
Gavlen mod nord beklædes med fibercementplader (HARDIPLANK - Plader af blandet cement og
træfibre, struktureret så det ligner træ) i lys grå.

Fredning.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stauns Fjord.

Fredningen formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.
Der fredede område skal således bevares i den på fredningstidspunktet eksisterende tilstand .

•
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Byggeri.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelse i fredningbestemmelsen vedrørende
landbrugsbyggeri, da der ikke er tale om en driftsbygning.

Internationale forpligtelser.
Ejendommen er beliggende i et Natura2000 område (DKOODX031 og DKOODXI55), der er en del
afEF-Habitatområde nr. 51 (Stavns Fjord) og Ramsarområdet Stavns Fjord (RI4).

Da det ansøgte kun omfatter mindre ændringer af eksisterende bebyggelse og ikke fordrer øget
aktivitet i området, er det amtets vurdering, at det ansøgte ikke vil have betydning for de arter og
naturtyper, som området er udpeget på grundlag af.

Regionplan.
Ejendommen er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som et område med særligt

• kulturmiljø (Bosættelser fra Stenalderen).

Amtet anførte i indstillingen af 10. juni 2005, at der er tale om forholdsvis små ændringer af det
ydre udtryk på et eksisterende hus, der i dag er i dårlig stand. De ansøgte vinduesflader med deres
opdeling og snit der følger taget skråt i gavlen er imidlertid meget atypiske i forhold til de
nuværende vinduer, og hvad der normalt ses på længehuse af denne type på landet.
Amtet indstillede derfor, at der blev givet principiel tilladelse til de ydre ændringer med etablering
af balkon og begrænsede udvidelser afvinduespartierne, men på betingelse af, at der vælges en
løsning med mere "rolige" og klassiske vinduer, som harmonerer bedre med det nuværende
traditionelle længehus.

Besigtigelse.
Fredningsnævnet foretog besigtigelse af ejendommen den 20. juni 2005.
Under besigtigelsen oplyste De, at ansøgningen ændredes, idet De ønsker at bevare ejendommens
eksisterende udtryk, d.v.s med den eksisterende kvist. Endvidere oplyste De, at vinduerne i kvisten
vil blive sprossede og at de øvrige vinduer udskiftes, ligeledes til sprossede vinduer, i eksisterende
vindueshuller. Huset vil blive skuret op, vil blive påsat ny beklædning i gavlen, og males hvidt på
ny.•
Med denne ændring af vinduerne erklærede repræsentanten for Århus Amt, Natur & Miljø, at amtet
kunne anbefale, at der gives tilladelse til det ansøgte.
Repræsentanterne for Samsø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
tilsluttede sig amtets indstilling.

Det aftaltes derefter, at De fik udfærdiget revideret tegningsmateriale og fremsendte materialet til
Århus Amt til godkendelse.
Fredningsnævnet meddelte på denne baggrund under besigtigelsen tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at de reviderede tegninger ville være i overensstemmelse med det, der blev oplyst i
forbindelse med besigtigelsen, og således at nævnet først udsendte endelig godkendelse, når det
reviderede tegningsmateriale forelå og var bedømt .

•



•
Med brev af 8. september 2005 fremsendte Samsø Kommune, Teknisk Administration, reviderede
tegninger til Fredningsnævnet med bemærkning om, at de nye tegninger efter kommunens skøn
lever op til de aftaler, der blev indgået ved besigtigelsen den 20. juni.
Fredningsnævnet har den 17. oktober forelagt tegningerne for Århus Amt, Natur & Miljø, der ved
brev af 2. november 2005 har meddelt, at amtet fmder, at de indsendte tegninger vedrørende
facade ændringerne er i overensstemmelse med, hvad der blev aftalt ved besigtigelsen den 20. juni
og at amtet derfor indstiller, at Fredningsnævnet godkender med de ansøgte ændringer.

'o!
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Mgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne.
Fredningsnævnet kan tiltræde Samsø Kommunes og Århus Amts vurdering af, at det reviderede
tegningsmateriale er udformet i overensstemmelse med det under besigtigelsen den 20. juni aftalte,
og at det således er i overensstemmelse med grundlaget for nævnets principielle godkendelse, der
meddeltes mundtligt under besigtigelsen.
Med det nu foreliggende projekt er nævnet enig i, at der er tale om små ændringer af det ydre udtryk
på det eksisterende hus, der i dag er i dårlig stand, og at ændringerne er tilpasset det nuværende
traditionelle længehus.
Nævnet meddeler derfor herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det
ansøgte i overensstemmelse med det nu foreliggende tegningsmateriale.

Nævnet fmder ikke, at ændringerne af ejendommen har betydning i relation til de ovenfor angivne
internationale forpligtelser.

Klagevejledning,jj: 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.

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

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-4-741-5-05)
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 vi Maria LandschoffMøller
Det amtsrådsva1gte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen
Samsø Kommune .

•
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

fredningsnævnet for Arhus Amt

Tommy Jankvist
Havvejen 142
8305 Samsø. Tlf. 86 122077

Fax 86 1971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den ll. december 2005

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-67,vedrørende renovering og ombygning af ejendommen
matr. nr. 34 e Toftebjerg By, Onsbjerg, Havvejen 142, Samsø.

I forbindelse med besigtigelse af ejendommen den 20. juni 2005 vedrørende spørgsmål om slørende
beplantning anmodede fredningsnævnet Århus Amt om at undersøge, om der tidligere har været
givet tilladelse til den foretagne renovering, herunder ændring af tagbek1ædningen, på
ejendommens stuehus og udhus/garage.

Århus Amt har i den anledning foretaget en høring hos Samsø Kommune og hos Dem med hensyn
til nærmere belysning af sagen.

Amtet har herefter anført følgende om sagsforløbet:

18. maj 1995 Samsø kommune modtager ansøgning om renovering.
Jf. Tommy Jankvist var kommunen bekendt med at der
skulle anvendes sort-glacerede tegl.

13. juli 1995 Kommunen giver tilladelse til den ansøgte renovering.
Det fremgår ikke af kommunens sagsakter, at der er ta-
le om en renovering af hovedhuset eller hvilke materia-
ler der skal anvendes, andet end at det skal være i hu-
sets oprindelige stil.

27. oktober 1997 Ansøgning om udestue modtaget i amtet.

18. december 1997 Amtet modtager billeder af ejendommen fra Tommy Jankvist.
Heraf fremgår det, at renoveringen/nyopførelse af stald
og renovering af tagkonstruktion og pålægning af tegl
er gennemført. Det fremgår ikke klart af billederne, om
der er glaceret tegl på stuehuset.

9. juni 1998 Fredningsnævnet besigtiger ejendommen.
Af fredningsnævnets referat fremgår det ikke, at der blev taget
stilling til deforetagne ombygninger. Dog fremgår det tydeligt,
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at det skulle være enforudsætning for tilladelsen til udbygning-
en, at den skulle have samme tagbeklædning som resten af huset

sort tegl.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stauns Fjord.

Fredningen formål er at sikre, at arealerne i og inær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Der fredede område skal således bevares i den på fredningstidspunktet eksisterende tilstand.

Byggeri.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Der må dog opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssigt nødvendig for en ejendoms drift som
landbrugsejendom, på nærmere betingelser. Der må ligeledes anbringes skure eller skurvogne til
skovbrugsdrift og der må opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende småbygninger i
eksisterende haver.

Amtets vurdering.
Det fremgår af sagsakterne, at den foretagne renovering af bygningerne ikke har været forelagt
fredningsnævnet til behandling. Da bygningerne ved renoveringen har ændret udseende, er det
amtets opfattelse, at det burde have været forelagt fredningsnævnet.

M sagen fremgår det, at fredningsnævnet har besigtiget ejendommen efter at renoveringen havde
fundet sted uden at have bemærkninger hertil.

e Selvom amtet ikke fmder, at anvendelse af glaceret tegl bør tillades ved så kystnære og åbne steder
som dette, finder amtet imidlertid, at der i den aktuelle sag foreligger så særlige omstændigheder, at
de foretagne ændringer bør tillades.
Amtet har derfor indstillet til fredningsnævnet, at der gives efterfølgende dispensation til den
foretagne renovering og ombygning af stalden og stuehuset.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Efter nævnets opfattelse burde spørgsmålet om renovering og ombygning af ejendommen have
været forelagt nævnet.
Nævnet har efter det foreliggende set ombygningen under en besigtigelse i 1998, hvor der skulle
tages stilling til spørgsmål om havestue, og har i denne forbindelse stillet som vilkår, at den ansøgte
havestue skulle have samme tagbeklædning som det øvrige byggeri - sort tegl. Det er usikkert, om
ejendommen på dette tidspunkt havde glaceret tegl. Efter det foreliggende har ejendommen i det
væsentlige været færdigrenoveret i mere end 8 år, uden at der har været grebet ind overfor
ændringerne. Nævnet finder under de foreliggende omstændigheder, at der på nuværende tidspunkt



"
må gives efterfølgende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til de foretagne

> ændringer.
Det bemærkes, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at også
lokalkomiteen finder sig nødsaget nI at tiltræde, at der gives dispensatIOn som anbefalet af amtet.
Det bemærkes, at fredningsnævnet fortsat kræver slørende beplantning som angivet i nævnets
afgørelse af 14. juli 2005 G.nr. 11.01.2005-37).

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.

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

() '-"OcS:lo---
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-741-5-05)
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 vI Maria LandschoffMøller
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.



.. Fredningsnævnet for Arhus Amt
Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Hardy Holm Jensen
Stauns 3
8305 Samsø

I ....., 'r" C ::>

SCAi~NE~r.
Tlf. 86 1220 77
Fax 86 1971 91
E-mait:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 12. december 2005

:Vlodtage~ ,
8k~v~og Naturstyr~'!s~h

Vedrørende journal nr. 11.01.2005-113 ansøgning om efterfølgende dispensation til udvidelse
• af sø ved Stauns Fjord, Samsø.

Århus Amt, Natur & Miljø, har den 3. november 2005 afgivet indstilling til fredningsnævnet i
anledning af at amtet den 17. august 2004 modtog en anmeldelse vedrørende den sydlige del af
matr. nr. 1 h Stauns By, Onsbjerg, som tilhører Hardy Holm Jensen, Stauns 3, Samsø.

Ifølge anmeldelsen er der etableret legeplads samt påbegyndt etablering af sø og haveanlæg. Det
oplyses endvidere, at arealet er udlejet til Benny Haslev til drift i forbindelse med ejendommen
Stauns 11, Samsø, der ejes af Benny Haslev.

Sagsfremstilling
Ved amtets besigtigelse den 9. marts 2005 blev det konstateret, at det braklagte areal var blevet
ryddet for nylig. Den eksisterende sø i bunden af lavningen var udgravet og væsentligt udvidet.

Arealet er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinie), delvist af § 18
(fortidsmindebeskyttelseslinie) og af Fredning af arealer ved Stavns Fjord. Området er endvidere
udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde .• Århus Amt fremsendte ved brev af den 27. maj 2005 foreløbig vurdering og varsel af påbud om
retablering af terrænet. Det varslede var begrundet med, at amtet fandt, at de foretagne
terrænreguleringer i forbindelse med udvidelsen af søen var i strid med naturbeskyttelseslovens §§
15 og 18.

Udtalelser
Ejeren
Ejeren af arealet har bl.a. fremsendt følgende bemærkninger til den foreløbige vurdering.

Ejeren vurderer, at soigneringen/udvidelsen af søen vil være en gevinst for området, og når det er
færdigt, en naturforbedring. Ejeren har ikke set spor aflegeplads og/eller haveanlæg på arealet.
Ejeren mener, at ansøgningen om efterfølgende dispensation til udvidelse af søen bør gives, og
oplyser endvidere, at arealet tidligere har hørt ind under den ejendom, det nu er udlejet til.

•
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r Lejeren
Lejeren har til den foreløbige vurdering bemærket, at der tidligere har været sø på arealet, men
omk..ring1980 blev søen fyldt op med bl.a. byggemateriale i forbindelse med nedrivningen af en
nærliggende gård. Søen blev retableret i 1989 for at beskytte og forbedre forholdene for fugle- og
dyrelivet i området, og begrundelsen for udvidelsen er den samme.
Lejeren understreger, at det aldrig har været hensigten, at der skulle anlægges have eller etableres
legeplads på arealet.

Amtets naturafdeling
Amtets naturafdeling oplyser, at området fra naturens hånd er en fugtig/våd lavning (mose), der
ifølge historisk kortmateriale i perioder har haft en åben vandflade. Det vurderes, at der har været
vandhul på arealet de seneste 40-50 år.

Vandhullet har formodentlig ikke været omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 før udvidelsen blev
påbegyndt, hvorfor udvidelsen ikke forudsætter en dispensation fra denne lov.

Vandhullet er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Udpegningsgrundlaget for dette område er hverken vandhuller eller padder. Grønbroget Tudse
yngler på Samsø og er opført på Habitatdirektivets artikel 12 og 13, Bilag IV (Strengt beskyttede
dyre- og plantearter). Grønbroget Tudse yngler i et vandhul ca. 500 m sydvest for dette vandhul, og
der er gode muligheder for at den vil forsøge at yngle i dette vandhul også.

Amtet har ikke specifikke planer for Bilag IV-arter eller andre sjældne arter, men
Naturkvalitetsplanen opremser bl.a en række sjældne padder, som fmdes i amtet. I den
sammenhæng kan Naturkvalitetsplanen ses som en overordnet plan for naturpleje og
naturforvaltning.

Amtet vurderer, at såfremt vandhulsudvidelsen foretages med lave bredhældninger og uden øer, vil
den ansøgte udvidelse af søen være en fordel for de dyr og planter, der er knyttet til biotopen
vandhuller - især padder som Grønbroget Tudse.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns Fjord, Samsø Kommune.

• Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige til formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages
terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres
yderligere bebyggelse.

Amtets vurdering
Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terrænændringer eller ændringer
af den hidtidige anvendelse af arealerne. Det vurderes imidlertid, at den foretagne udvidelse af søen
ikke er i strid med selve formålet med fredningen, idet en udvidelse af søen bl.a. kan medvirke til at
fremme fuglelivet i området.
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Området er udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord.
Fuglebeskyttelsesområderne er med til at opretholde og sikre levestederne for mange fuglearter.
Ved Stavns Fjord yngler Havterne, Dværgterne og Klyde Derudover er der flere trækfugle, bl.a.
knopsvane og sangsvane.

På baggrund af ovenstående har amtet anbefalet, at Fredningsnævnet meddeler efterfølgende
dispensation til den foretagne udvidelse af søen. Søens udformning bør tilpasses anbefalingerne fra
amtets naturafdeling, dvs. lave bredhældninger og uden øer.

Der ses bort fra det i anmeldelsen nævnte haveanlæg/legeplads, idet der ikke ved besigtigelsen er
konstateret sådanne anlæg, og der er heller ikke ansøgt om dispensation hertil.

Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens §§ 15 og 18.

Det er i den forbindelse anført, at amtet umiddelbart er indstillet på at meddele efterfølgende
dispensation. Vedrørende naturbeskyttelseslovens § 15 er henvist til Vejledning om 300 m
strandbeskyttelses- og klitfredningszone, hvoraf det fremgår, at der i overensstemmelse med
hidtidig praksis ikke bør dispenseres til anlæggelse af søer og damme, medmindre det har grundlag i
en mere omfattende plan for naturforbedring til fremme afudryddelsestruede eller sjældne arter.
Det vurderes, at der i ovenstående er argumenteret for, at det ansøgte er omfattet af
undtagelsesbestemmelsen.

Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 fra Samsø Kommune.

Klageren, Ole F. Olsen har efter amtets udtalelse afgivet følgende kommentarer:
"Der har aldrig været landbrug tilknyttet ejendommen Stauns 11 v/Benny Haslev.
Parcellen er udstykket fra hovedejendommen for ca. 20 år siden uden tillagt landbrugsjord og
fremstår derfor som en almindelig parcel.
Det er derfor uforståeligt at ejeren oplyser om en tidligere udlejning til drift vfBenny Haslev.
Området er desuden udlagt som brakmark.
Mine forrige oplysninger omkring at arealet bruges til legeplads skal forstå således, at i mange år er
området i høj grad anvendt som opholdssted og dermed legeplads for flere familier samtidig, i
forbindelse med turistudlejning af 2 ekstra lejligheder i ejendommen Stauns 1, vi Benny Haslev.
Disse lejligheder er opført uden byggetilladelse fra Samsø Kommune og med påbud om nedrivning
- genetablering.
Anvendelse af arealet af i dag og anlæg af en større sø begrænser naturligt også
landbrugsudnyttelsen"

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet afgør sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.
Efter amtets besigtigelse og klagers kommentarer til amtets indstilling må nævnet lægge til grund,
at der ikke er tale om etablering af legeplads eller haveanlæg.
Det må endvidere lægges til grund, at der er tale om en fugtigivåd lavning og at der har været
vandhul på området de seneste 40-50 år. En udvidelse af vandhullet ses derfor ikke at ændre den
landskabelige karakter. Da det endvidere som anført af amtet må antages, at udvidelse af vandhullet
vil være en fordel for de dyr og planter, der er knyttet til biotopen vandhuller, finder nævnet, at der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, bør meddeles efterfølgende godkendelse til



udvidelsen, på betingelse af, at vandhullet etableres i overensstemmelse med amtets angivelser om
lave bredhældninger og uden øer.

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
Naturk1agenævnet.
Det er en betingelse for Naturk1agenævnets 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.
Naturk1agenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret 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

~ ~5IJr---_
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Benny Haslev, Bengtasvej 10, 2900 Hellerup
Ole F. Olsen, Stavns 13 a, 8305 Samsø
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-8-741-11-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centra1e Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100,8220 Brabrand
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Maria LandschoffMøller, Strandbakkevej 9,
8305 Samsø
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vmkelvej 5, 8870 Langå
Det kommuneva1gte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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• Vedrørende journal nr. 11.01.2006-21, ansøgning om tilladelse til udførelse af ny
tagkonstruktion på ejendommen matr. nr. 50 c og 50 d Besser By, Besser, beliggende
Stenskov 5, 8305 Samsø.

Ansøgning
Århus Amt har den 27. december 2005 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at ombygge
ejendommen matr. nr. 50c og 50d Besser By, Besser, med adressen Stenskov 5.

Ejendommen er en beboelsesejendom, hvor boligen har et areal på ca. 100 m2
• På en del af

bygningen er taget noget lavere. Tagkonstruktionen ønskes ændret på denne del af bygningen, så
der bliver mulighed for indretning af beboelse på 1. sal. Derved øges boligarealet med ca. 30 m2•

Ændringen aftagkonstruktionen består i at tagrygningen hæves, og taget påføres en kvist mod
nordøst og et gavlvindue mod nordvest.

• Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stauns Fjord.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse mv. gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygninger af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden.
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,l Århus Amt, Natur & Miljø, har i indstilling til Fredningsnævnet anført, at det ansøgte omfatter
. forholdsvis beskedne ombygninger, og at det er amtets vurdering, at boligen ikke i væsentlig grad

ændrer udseende som følge hemf.

e Det ansøgte er efter amtets vurdering ikke i strid med fredningens formål og vil ikke have negativ
indvirkning på landskabets karakter. Amtet kan på den baggrund anbefale en tilladelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde, at det ansøgte omfatter forholdsvis beskedne ombygninger, og at boligen ikke
i væsentlig grad ændrer udseende som følge heraf. Ændringerne findes derfor ikke at stride
afgørende mod fredningens formål, hvorfor der i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1,
meddeles tilladelse til det ansøgte.
Det forudsættes, at tagbeklædning udføres i samme materiale som det eksisterende tag

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 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.

•
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
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Vedrørende journal nr. 11.01.2005-99, ansøgning om tilladelse til opsætning af altan på
ejendommen Stauns 2, 8305 Samsø.

Ansøgning
Århus Amt har den 13. juli 2005 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse
til at udskifte gavlvinduet på 1. sal med en dobbelt dør samt at opsætte en ståla1tan på
ejendommen matr. nr. 19 Stauns by, Onsbjerg, med adressen Stauns 2,8305 Samsø.
Ansøgningen er indsendt af Samsø kommune.
Der søges om udskiftning af vinduet med en terrassedør af samme bredde som
eksisterende vindue samt om opsætning af en væghængt ståla1tan ved nævnte
terrassedør .

Bygningen er en tidligere landbrugsejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981,
Stavns Fjord fredningen.

e Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan
være genstand for naturvidenskabelig og ku1turhistorisk forskning, samt at fremme
beskyttelsen af fuglelivet i området.
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes,
og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedret
mulighed for rekreativ benyttelse af området.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres
ny bebyggelse (herunder skure, boder, og andre lignende indretninger samt tilbygninger
til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændringer i bygningens ydre fremtræden.

Amtet har i indstilling af 30. september 2005 til Fredningsnævnet anført, at opsætning af en
ståla1tan på et stuehus ved en tidligere landbrugsejendom ikke kan siges at være tilpasset den
eksisterende bebyggelse. Men amtet vurderede, at der ville være tale om en beskeden ændring af
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bygningens ydre fremtræden og fandt på den baggrund, at Fredningsnævnet kunne meddele
, dispensation til det ansøgte uden at det ville stride mod fredningens formål.

Kopi af ansøgningen med bilag, herunder fotos af altanmodel blev forelagt Fredningsnævnet.
Der var i dette materiale markeret foto af en halvrund altan i galvaniseret og hvidlakeret stål.

Ansøgning med bilag blev skriftligt forelagt nævnets medlemmer samt repræsentanten for
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite til udtalelse.
Sidstnævnte meddelte, at amtets indstilling om tilladelse til det ansøgte ikke kunne tiltrædes, idet
altanen efter foreningens opfattelse ville ændre ejendommens udtryk væsentligt, og også kunne ses
over stor afstand.
Det tilføjedes i udtalelsen, at det var vanskeligt at visualisere det ansøgte ud fra et foto af huset og et
foto af altanen, og at en skitse af det forventede færdige projekt på huset muligt ville have haft en
positiv betydning for opfattelsen.

På grund af den nævnte udtalelse foreslog nævnet Dem at fremsende en skitse til nævnet.

De har herefter i brev af 20. februar 2006 bl.a. meddelt, at De hos Samsø Kommune havde fået at
vide, at ansøgningen formentlig kun var en ekspeditionssag og at amtet i øvrigt er øverste
myndighed i sådanne sager. På baggrund heraf opfattede De amtets brev af 30. september 2005 som
et positivt tilsagn og etablerede altanen. De anfører endvidere, at det eksisterende gavlvindue er
udskiftet med en terrassedør, og ikke som et tre-fløjet vindue, ligesom De anfører, at der ikke er
ansøgt om en halvcirkulær altan men om en galvaniseret næsten parallel stålaltan på ca. 1 meters
dybde.
Med brevet har De fremsendt foto af gavlen med den nævnte terrassedør og altan

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet har tidligere meddelt tilladelser til forskellige ændringer i forbindelse med ejendommens
modernisering.
Nævnet var indstillet på at meddele tilladelse i overensstemmelse med indstillingen fra Arhus Amt,
Natur & Miljø, på det oprindeligt foreliggende grundlag. Med denne bemærkning, og med
bemærkning, at den etablerede terrassedør og den opsatte altan er i væsentlig bedre harmoni med
ejendommen end oprindeligt beskrevet, finder nævnet at terrassedør og altan ikke strider væsentligt
mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, herved
meddeles efterfølgende tilladelse til det udførte.

e Klagevejledning, jf. naturheskyttelseslovens §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.

Klageherettigede er:



Adl:essaten for afgørelsen,
r 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

\d --øl..---
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Arhus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg (joumalnr. 8-70-51-8-741-11-05)
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 vi Maria LandschoffMøller
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5,8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Jens og Anne Pedersen
Søtofte 31
8305 Samsø Tlf. 86 122077

Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus. byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 16. juni 2006

e Vedrørende journal nr. 11.01.2006-46, ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning på
ejendommen Kanhave 34, 8305 Samsø.

Ansøgning
Arhus Amt har den 6. april 2006 afgivet indstilling til nævnet i anledning af en ansøgning fra Dem
om tilladelse til at opføre en tilbygning på 33 m2 til sommerhuset på ejendommen matr. nr. 4f
Nordby Hede, Nordby, med adressen Kanhave 34.

Sommerhuset består i dag af2 separate bygninger; et hovedhus på 24 m2 og et anneks på 22 m2•

Hovedhuset ønskes fjernet og den nye bygning ønskes opført som en tilbygning til annekset, således
at der fremover kun vil være en bygning på ejendommen.

Århus Amt kunne ikke meddele den fornødne dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelseslinie) til det oprindelige projekt, hvor der var søgt om tilladelse til en tilbygning
på 48 m2

• Amtet meddelte dette i foreløbig vurdering af23. marts 2006. De har derfor den 27. marts
2006 fremsendt et revideret projekt, hvor tilbygningens størrelse er reduceret til de 33 m2•

Amtet er indstillet på at meddele dispensation til det reviderede projekt.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af fredningen af arealer ved Stavns Fjord, Overfredningsnævnets kendelse
af17. november 1981.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt for fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand .

•



" If~Hgefredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom del ikke må furetages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Amtet har anført, at sommerhusejendommen ligger midt i en lille gruppe ejendomme, der
hovedsagelig har sommerhusstatus. Sommerhuset ligger således godt skjult i landskabet og den
ansøgte ombygning vil ikke gøre huset væsentlig mere synligt.

Den nye tilbygning opføres med ca. samme placering som den eksisterende bygning, der fjernes. I
udformningen er tilbygningen fint tilpasset ejendommens øvrige bebyggelse. Endvidere vil
bebyggelsen på ejendommen efter opførelsen i højere grad fremstå som en helhed, frem for som 2
separate bygninger.

Udvidelsen er begrundet i, at det eksisterende "hovedhus" er totalt uisoleret, at køkkenet er meget
liUe og smalt, samt at afløbs- og vandinstallationer fryser til om vinteren, idet huset står på
sokkelsten. Den nye tilbygning vil leve op til nutidens krav til isolering mv.

Efter opførelsen vil der på ejendommen være et sommerhus med boligareal på 55 m2• De øvrige
sommerhuse i området har en størrelse på mellem 15 og 131 m2• Der er ikke i de seneste år meddelt
tilladelser til udvidelser indenfor denne gruppe sommerhuse. Amtet vurderer, at 55 m2 kan
accepteres, præcedensvirkning taget i betragtning.

Amtet kan på den baggrund anbefale en tilladelse til den ansøgte tilbygning

Andre forhold
Ejendommen ligger inden for et Natura 2000 område, der er en del afEF-Habitatområde nr. 51
(Stavns Fjord, Samsø 0sterflak og Nordby Hede) og indeholder EF -fuglebeskyttelsesområdet nr. 31
(Stavns Fjord) og Ramsarområdet Stavns Fjord (R14).

Der må ifølge Bekendtgørelse nr. 477 af 7/6-2003 om afgrænsning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder ikke meddeles tilladelse til forhold, der kan forringe
levevilkårene for de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.

Arterne er bl.a. Spættet sæl samt en række fuglearter (Sangsvane, Klyde, Splitterne Havterne,e Dværgterne, Skarv, Ederfugl, Fløjlsand og Sortand).

Habitateme omfatter især strand- og kysthabitater såsom strandenge, kystklitter, klinter mv. samt
heder, rigkær og nærmere beskrevne overdrev.

Ejendommen omfatter ikke naturtyper fra udpegningsgrundlaget.

Det er amtets vurdering, at det ansøgte ikke har betydning for de arter og naturtyper, som Natura
2000 området er udpeget for at beskytte.

Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet meddele dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinie) og § 17 (skovbyggelinie).

Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra kommunen.



"

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde, at det ansøgte vil medføre, at ejendommen i højere grad end nu vil fremstå
som en helhed, og at den derfor, med et samlet nyt areal på 55 m2, ikke vil stride mod fredningens
formål.
Nævnet kan endvidere tiltræde amtets vurdering, hvorefter tilbygningen ikke kan anses for at have
betydning for de arter og naturtyper, som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte.
Nævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.

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 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.

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

~ c.B
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle l, 8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-4-741-9-05)
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø



Retten i Århus
Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C

Allan Staunstrup
Lisbeth Bager
Fjordvejen 15
8305 Samsø

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2 D JUNI 2006 Tlf. 86 122077
Fax 86 1971 91
E-mail:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4001
CVR 11 98 62 93
Den 19. juni 2006

• Vedrørende journal nr. 11.01.2006-49, ansøgning om tilladelse til etablering afvandhuI.

Århus Amt har den 17. november 2004 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til at etablere
et vandhul på 300 m2 på matr. nr. 2 L Stauns By, Onsbjerg, beliggende Fjordvejen 15, Samsø.

Det er oplyst, at vandhullet placeres på et lavtliggende område, som i våde perioder står under vand.
Der lukkes ved etableringen for et dræn på marken.

Det er endvidere oplyst, at vandhullet etableres i overensstemmelse med amtets pjece "Vandhuller-
oprensning og nyanlæg" fra 1998.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved Stavns Fjord, Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

• Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om arealernes drift og pleje samt ændringer i terrænet
gælder, at der ikke må foretages terrænændringer og således hverken ske udnyttelse af forekomster i
jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Amtets vurdering
Vandhullet etableres på et landbrugsareal, der ifølge Deres oplysninger samt ifølge amtets luftfoto s
ofte står under vand .

• SlJ:,- }ll-J::>}~o
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• '1 Det er amtets vurdering, at etableringen af vandhullet vil medføre en naturrnæssig og landskabelig

forbedring af området, og at det ansøgte derfor ikke er i strid med fredningens formål

• På baggrund af ovenstående kan amtet anbefale en tilladelse til det ansøgte.

Indstillingen er tiltrådt af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet kan tiltræde amtets indstilling, hvorefter etableringen af vandhullet vil medføre en
naturmæssig og landskabelig forbedring af området, og at det ansøgte derfor ikke er i strid med
fredningens formål. Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse
til det ansøgte.

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.

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

Andre tilladelser
Amtet har henledt opmærksomheden på følgende om andre tilladelser:
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinie).

Når vandhullet er etableret, og der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv, vil dette være
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype), som omfatter et generelt forbud mod
at ændre i vandhullets tilstand.



'" "
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 fra kommunen.~';'

Med venlig hilsen

P. ø
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Goumalnr. 8-70-51-8-741-16-04)
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 vi Maria Landschoff Møller
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø .•
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E-mail:
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CVR 11 98 62 93
Den 19. juni 2006

• Vedrørende journal nr. 11.01.2005-53, ansøgning om tilladelse til udvidelse af
vandreservoir på landbrugsejendommen matr.nr. 8b m.fl. Toftebjerg By, Onsbjerg,
St. Vorbjerg

Århus Amt har den 4. februar 2004 modtaget en ansøgning fra Brdr. Kjeldahl I/S,
Nordby Kirkevej 2, Nordby, 8305 Samsø om tilladelse til at udvide det 4200 m2 og
8000 m3 store vandreservoir på matr. nr. 8b Toftebjerg By, Onsbjerg.
Arealet ejes af henholdsvis Søren Peter Kjeldahl, Nordby Kirkevej 4,8305 Samsø og
Jens Kristian Kjeldahl, Landevejen 41, Nordby, 8305 Samsø.

Det ansøgte har tidligere, den 20. juni 2005, været forelagt Fredningsnævnet.

På grund af størrelse og udformning efter den oprindelige ansøgning kunne det ansøgte
vandreservoir dog ikke af amtet indstilles til godkendelse.

• Udformningen afvandreservoiret er senere ændret, senest ved telefonisk aftale med Jens
Kjeldahl d. 24. april 2006.

Der ansøges om et vandreservoir med en størrelse på ca. 8000m2 og et rumfang på ca.
16000 m3

Det nu ansøgte vandreservoir er, til forskel fra det oprindelige ansøgte, dels mindre (det
oprindelige var på ca. 9600 m2 og 19200 m3 ); og dels udformes det mere som en naturlig
sø med bugtede bredder og et lavvandet område m. siv, og rørbevoksning af hensyn
til fugleskjul.
Overskudsjorden ønskes deponeret i den nærliggende grusgrav på nordsiden af St.
Vorebjerg, der ejes af Skov- og Naturstyrelsen vi Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej
12, Vejlbo, 8600 Silkeborg. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har ansøger foreslået, at
jorden bliver brugt til et kunstigt reservoir, som kan etableres som et membranreservoir
med voldanlæg og som kan integreres i de omkringliggende omgivelser på matr.nr. 2f
smst., der ligeledes ejes af Brdr. Kjeldahl.

•
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",
. Det fremgår af ansøgningen, at udvidelsen skal sikre en bedre udnyttelse af• vandressourcerne på Samsø. Reservoiret opsamler således drænvand, der ellers ville

være endt i Kattegat. Vandet skal bruges til at vande ejernes marker. Der skal stadig
vandes inden for rammerne af den eksisterende vandindvindingstilladelse, hvorfor der
ikke sker en forøgelse af vandingsmængden. Vandet i reservoiret skal således erstatte
brug af grundvand.

Århus Amt har den 11. april 2005 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
til det ansøgte.

Fredningen
Arealet hvor reservoiret ønskes udvidet ligger inden for fredningen af arealer ved Stauns
Fjord, Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981. Arealet, hvor jorden
alternativt ønskes placeret med et kunstigt reservoir, er ligeledes beliggende inden for
samme fredning.

Fredningens formål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme
beskyttelsen af fuglelivet i området.
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes,
og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede
muligheder for rekreativ udnyttelse af området.
Det fredede område skal således bevares i dets nuværende tilstand.

Terrænreguleringer
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser i § 3, punkt b om arealernes drift og pleje
gælder, at der ikke må foretages terrænændringer og således hverken ske udnyttelse af
forekomsterne i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning.

Tidligere dispensation fra fredningen
Naturfredningsnævnet har den 14. august 1985 (Samsøsag 5/1985) givet tilladelse til, at
det nuværende reservoir kunne etableres. Det er en betingelse for tilladelsen, at
overskudsjorden blev lagt i små naturlige høje på arealet, og at der blev fremsendt en
beplantningsplan og plan for sikkerhedshegn om anlægget til fredningsnævnet.

Udtalelser
I forbindelse med den tidligere sagsbehandling har sagen været forelagt 0komuseum
Samsø, der ikke havde indvendinger mod det ansøgte.
Sagen er den 1. marts 2005 fremsendt til Samsø Kommune til behandling efter
Planlovens § 35. Der foreligger ikke nogen afgørelse fra Kommunen.

Amtets vurdering
Arealet hvor reservoiret ønskes udvidet er en del af et større lavtliggende og fladt
område (Stavns Made), der bl.a. rummer en mindre flyveplads.
Området er i regionplanen udpeget som et område med særlige geologiske interesser,
særlige landskabelige interesser og et område for mulig natur, der har 3. prioritet i amtet
naturkvalitetsplan, dvs. at der i området skal tages særlige hensyn til landskabelige interesser,
geologiske profiler og muligheden for at området kan udvikle sig til natur og evt. danne forbindelse
mellem eksisterende naturområder.
Da terrænændringer er direkte nævnt i fredningsbestemmelserne, er det amtets
opfattelse, at udvidelse af øens reservoirkapacitet principielt bør forgå uden for
fredningen, medmindre der foreligger ganske særlige forhold.
Af sådanne særlige forhold ved det ansøgte projekt kan der nævnes, at en udvidelse af
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vandreservoir-kapaciteten kan mindske presset på øens grundvands-ressourcer.
Det kan også anføres, at det nuværende projekt er bedre tilpasset til landskabet samt at
der skabes mere naturareal, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Normalt vii en nyetableret sø først blive omfattet af § 3, når der har indfundet sig en
naturlig vegetation. Da en stor del af den udvidede sø vil bestå af det eksisterende
sø/vandreservoir, er det amtets opfattelse, at et udvidet sø/vandreservoir umiddelbart
efter etableringen vil være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

På baggrund af disse forhold anbefaler Århus Amt, at Fredningsnævnet meddeler
dispensation til den ansøgte udvidelse af det eksisterende vandreservoir.

Med hensyn til det opgravede materiale, har amtet, i forhold til fredningen, ikke nogen
indvendinger imod at evt.overskudsjord, der ikke kan tilpasses terrænet omkring et
større reservoir, placeres i grusgraven på St. Vorbjerg, hvis der kan opnås enighed med
ejeren af grusgraven.

Grusgraven er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype- Hede) og §
15 (strandbeskyttelseslinje). Bestemmelserne omfatter blandt andet forbud mod tilstandsændringer.
En placering af overskudsjord vil derfor kræve amtets dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3
og § 15.
Amtet har efter besigtigelse vurderet, at placering af overskudsjord i den gamle grusgrav vil være
forenelig med de hensyn, som der skal varetages efter naturbeskyttelseslovens § 3 og § 15. Denne
vurdering begrundes med den nuværende vegetation i grusgraven og med det faktum, at en
opfyldning af grusgraven vil kunne medvirke til at genskabe landskabet omkring St. Vorbjerg.

Såfremt Fredningsnævnet meddeler afslag til det ansøgte, kan amtet tilslutte sig, at der
som alternativ etableres et vandreservoir uden for fredningen og uden for
strandbeskyttelseslinjen på matr. m. 2f.
Amtet kan dog ikke anbefale et kunstigt reservoir med jordvolde på matr.m. 2f smst., da
dette utvivlsom vil udgøre et markant og unaturligt element i landskabet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tiltrådt amtets indstilling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Nævnet kan tiltræde amtets vurdering hvorefter det nuværende projekt er tilpasset til landskabet
samt at etableringen af vandhullet vil medføre en naturmæssig og landskabelig forbedring af
området, hvorfor det ansøgte ikke vil være i strid med fredningens formål. Der meddeles derfor i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til den ansøgte udvidelse af det
eksisterende vandreservoir, med udformning som aftalt mellem amtet og Jens Kjeldahl.
Evt.overskudsjord, der ikke kan tilpasses terrænet omkring det større reservoir, placeres i
grusgraven på St. Vorbjerg, forudsat at der kan opnås enighed med ejeren af grusgraven.

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
Naturk1agenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500,- kr. til Naturklagenævnet.
Naturk1agenævnet 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.

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.

Andre tilladelser
Amtet har i sin indstilling anført følgende om andre tilladelser:
Langs med vests-skellet af matr. nr. 8b, hvor reservoiret ønskes udvidet, er der
registreret et dige. Diget er beskyttet efter Museumslovens § 29a og må ikke beskadiges
eller fjernes.
Da det ansøgte projekt ikke berører diget, kræves der ikke dispensation fra
Museumslovens § 29a.
Det ansøgte kræver kommunen tilladelse efter planlovens § 35.

Med venlig hilsen

-

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg Gournalnr. 8-70-51-3-741-1-04)
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 vi Maria LandschoffMøller
Det amtsråds valgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-75, ansøgning om tilladelse til ombygninger på
ejendommen matr. nr. 51 a Besser By, Besser, Stenskov 1, 8305 Samsø

Ansøgning
Århus Amt har den 15. november 2005 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til
at foretage ombygninger på ferieboligen på ejendommen matr. m. 51a Besser By, Besser,
beliggende Stenskov 1, 8305 Samsø.

Ejendommen er et tidligere husmandssted opført i midten af 1800-tallet. Den
oprindelige helårsbolig er nedrevet omkring 1955 og en del af jorden er solgt fra. Den
aktuelle bygning er oprindeligt en staldbygning, der af amt og Fredningsnævn tidligere
er tilladt taget i anvendelse som feriebolig.

Tidligere afgørelser
Århus Amts Udvalg for Miljø og Trafik meddelte i 1989 afslag efter zoneloven til
helårsbeboelse i bygningen, idet ændring af bygningen til helårsbeboelse næppe ville
være muligt uden væsentlige bygningsændringer samt ville medføre, at omgivelser og
grundareal ville ændre præg. Afgørelsen blev stadfæstet af Miljøankenævnet.
Fredningsnævnet udtalte efterfølgende, at det ansøgte er i strid med fredningens formål,
men nævnet var indstillet på at godkende et projekt, der ikke ændrer bygningens
konstruktion.

Den 14. oktober 1992 meddelte Århus Amt tilladelse til udstykning af en parcel på 4700
m2 med pågældende bygning samt til, at bygningen fik sommerhusstatus.
Standarddeklarationen om benyttelse som sommerhus blev tinglyst på ejendommen.
Spørgsmålet om modernisering, arealanvendelse mv. blev overladt til Fredningsnævnets
stillingtagen.

Den 8. januar 1993 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til udstykningen på vilkår om,
at der ikke foretages nogen form for bygningsmæssige ændringer eller ændring af
udenomsarealeme uden Fredningsnævnets eventuelle forudgående godkendelse.
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Amtets tilladelse blev fornyet den 31. oktober 1995, den 14. april 1998 og den 21.
november 2002. Fredningsnævnets tilladelse blev fornyet den 14. december 1995, den
70. april! 998 og den 10. januar 2003. Sidst meddelte tilladelse bortfaldt således den 10.
januar 2006. Inden da var aktuelle ansøgning om ombygning fremsendt til amtet.

Den 2. september 2002 blev ejendommen omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskytte1seslinie) .

Selve udstykningen blev først realiseret i juli 2003. Bygningen er endnu ikke renoveret,
fremstår i dårlig stand (ubeboelig) og har i BBR stadig status som udhus.

Fredningen
Ejendommen ligger inden for fredning af arealer ved Stavns Fjord,
Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme
beskyttelsen af fuglelivet i området.

• Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes,
og at der med respekt for fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede
muligheder for rekreativ udnytte1se af området.

I henhold til fredningens bestemmelser om bebyggelse gælder, at der ikke må opføres
ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til
eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende
bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.

Bygningen består idag af et muret, hvidpudset længehus med rødt blikpladetag.
Oprindeligt havde bygningen stråtag, ligesom det nu fjernede stuehus. Vinduerne
stammer delvist fra det gamle stuehus og består mod sydvest af sprossede ruder. På den
sydvestlige gavl af bygningen er opført en mindre garage/udhusbygning på 35-40 m2•

Bygningen er i grundplan ca. 156 m2, når garagen er fraregnet.

•
Den ansøgte ombygning omfatter, jf. revideret tegnings- og ansøgningsmateriale
modtaget på amtet den 19. april 2004, følgende ombygninger:
• Udskiftning aftaget med sort tagpap eller røde stålplader,
• Isætning af 4 tagvinduer på hver side af taget,
• Udskiftning af samtlige vinduer og døre,
• Erstatning af en ladeport med 1 dør og 1 vindue,
• Gavlluge erstattes af vindue, og nyt vindue isættes modsatte gavl,
• Garageport udskiftes
• Vindue i garagen erstattes af 1 dør,
• Opførelse af ny skorsten,
• Indretning af beboelse i stueplan og på 1. sal.

Enkelte vindues- og dørpartier er revideret i forhold til det oprindeligt fremsendte
ansøgningsmateriale modtaget på amtet den 15. november 2005. Med det reviderede
tegningsmateriale fremstår bygningen efter amtets vurdering mere harmonisk end
oprindeligt ansøgt.
Ifølge det reviderede tegningsmateriale vil ferieboligen få et bruttoetageareal på ca. 125
m2, idet en del af stueplanen anvendes som depot/værksted. Bruttoetagearealet af



overetagen er ikke angivet i materialet. Der er i de tidligere meddelte tilladelser ikke
angivet en øvre grænse for boligens størrelse, idet der ikke tidligere har været fremsendt
et konkret projekt.• De tidligere meddelte tilladelser medfører efter amtets vurdering, at bygningen allerede
i dag kan betragtes som en feriebolig. Amtet har derfor ingen indvendinger imod en
renovering af bygningen. Ejendommens historie og de tidligere meddelte tilladelser
medfører, at en tilladelse til renovering og indretning af feriebolig efter amtets
vurdering ikke vil medføre uheldig præcedens for andre enligt beliggende udhuse.

Ombygningen foretages ifølge det reviderede tegningsmateriale således, at bygningens
karakter i vid udstrækning bevares. Der anvendes sprossede ruder i stil med de
eksisterende, og vindues- og dørpartier udføres diskret, tilpasset bygningens stil og uden
større glaspartier. Dog ønskes tagfladen ifølge projektet påført i alt 8 tagvinduer, hvilket
efter amtets vurdering vil ændre bygningens karakter i retning af helårsbeboelse. Bygningens
karakter vil i højere grad blive bibeholdt, såfremt der ikke påføres vinduer i tagf1aden.
De eksisterende "gennemlysningsplader" i taget er af langt mere diskret karakter end
egentlige vinduer.

• Ferieboligen bliver med det ansøgte bruttoetageareal væsentligt større, end der normalt
tillades for sommerhuse indenfor fredning og strandbeskyttelseslinie. Amtet har
gennemgået BBR for de øvrige ejendomme beliggende indenfor strandbeskyttelseslinie
og fredning i området (Stenskov nr. 3-17 og Sildeballe nr. 30-38) med henblik på at
afklare eventuel præcedens. Disse ejendomme består primært af landbrugs- og
beboelsesejendomme, hvor der normalt tillades noget større boliger end for
sommerhuse.

Der findes udover den aktuelle ejendom kun et enkelt sommerhus i området (Sildeballe
30). Denne ejendom er ligeledes en ældre landejendom (opført i 1770) med et
bruttoetageareal på 196 m2• Denne feriebolig er dog etableret længe før ejendommen
blev omfattet af strandbeskyttelseslinie og fredning og var således dengang ikke
omfattet af de restriktioner, som Stenskov 1 er omfattet af. Der findes således ikke
retningsgivende fortilfælde i nærområdet. Den generelle praksis og præcedensvirkning
ligger derfor til grund for amtets vurdering.

• Det er samlet set amtets holdning, at bruttoetagearealet af den ansøgte feriebolig ikke
bør overstige bygningens grundplan (156 m2

), samt at der af hensyn til bygningens ydre
fremtræden ikke bør indrettes beboelse på 1. sal, idet isætning af vinduer i tagf1aden bør
undgås. Der er i de tidligere afgørelser på ejendommen lagt stor vægt på, at bygningen
ikke må ændre præg, hvilket er stadfæstet af Miljøankenævnet. Dette er efter amtets
vurdering fortsat væsentligt, også set i relation til fredningens formål.

Såfremt ovennævnte kriterier kan opfyldes, har amtet ingen indvendinger imod en
tilladelse, og vi forventer også at kunne meddele den fornødne dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinie).
Det bør af en evt. tilladelse fremgå, at enhver ændret anvendelse af udenomsarealerne,
herunder også etablering af have, terrasse 0.1., kræver tilladelse fra Fredningsnævnet
samt amtets dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinie).
Det bør også fremgå, at der ikke fremover kan forventes meddelt tilladelse til yderligere
bebyggelse på ejendommen. De nødvendige udhusfaciliteter skal kunne rummes inden
for de eksisterende bygningsrammer.



•
Andre tilladelser
Såfremt Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte, vil amtet tage stilling efter
naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskytte!seslinie) .
Det ansøgte kræver endvidere tilladelse efter planlovens § 35 og byggetilladelse fra
kommunen.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. september 2006. I besigtigelsen deltog endvidere
repræsentanter for Århus Amt, Samsø Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite.

•

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
På baggrund af drøftelserne og enighed om et projekt, der kunne accepteres som ikke stridende
markant mod fredningens formål meddeler nævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1,
tilladelse til ombygning og terrænregulering i overensstemmelse med begrundelse og beskrivelse i
amtets dispensation af l. november 2006 i relation til naturbeskyttelseslovens § 15:
Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet samt som
oplyst på Fredningsnævnets besigtigelse den 26. september 2006.
Den ansøgte ombygning omfatter, jf. revideret tegnings- og ansøgningsmateriale
modtaget på amtet den 19. april 2006 og den 9. oktober 2006, samt supplerende
oplysninger meddelt på Fredningsnævnets møde den 26. september 2006, følgende
ombygninger:
• Udskiftning aftaget med sort tagpap eller røde stålplader,
• Isætning af 3 tagvinduer på tagets vestside,
• Udskiftning af samtlige vinduer og døre,
• Erstatning af en ladeport med l dør og 1 vindue,
• Erstatning af gavlluge med vindue, nyt vindue isættes på modsatte gavl,
• Udskiftning af garageport
• Udskiftning af vindue i garagen med 1dør,
• Opførelse af ny skorsten,
• Delvis indretning af beboelse i stueplan og på 1. sal.
Enkelte vindues- og dørpartier samt tagvinduernes antal er revideret i forhold til det
oprindeligt fremsendte ansøgningsmateriale modtaget på amtet den 15. november 2005.
Ifølge det reviderede tegningsmateriale samt oplysningerne fra mødet på ejendommen
og supplerende oplysninger modtaget på amtet den 9. oktober 2006, vil ferieboligen få
et samlet bruttoetageareal på ca. 165 m2, idet en del afstueplanen anvendes som
depot/værksted. Der er således tale om en meget stor feriebolig i forhold til, hvad der
normalt tillades inden for strandbeskyttelseslinien. Imidlertid er der i tidligere meddelte
tilladelser ikke angivet en øvre grænse for ferieboligens størrelse, så længe indretningen
foregår inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.
De tidligere meddelte tilladelser medfører, at bygningen allerede i dag har status som
feriebolig. Ombygningen foretages jf. det reviderede tegningsmateriale samt de
supplerende oplysninger således, at bygningens karakter bevares, og bygningen rar ikke
helårspræg ved ombygningen. Bygningens historie og de tidligere meddelte tilladelser
medfører, at Fredningsnævnet kan tiltræde amtets vurdering hvorefter der er tale om særlige
forhold, der kan begrunde en dispensation, uden at dette vil medføre uheldig præcedens.
Der er ved afgørelsen lagt vægt på:
• at der er tale om renovering af en bygning, der har status som feriebolig, jf. de
tidligere meddelte tilladelser,
• at ombygningen foretages inden for eksisterende bygningsmæssige rammer,
• at ombygningen foretages således, at bygningens udtryk bevares,
• at bygningen ikke får helårspræg ved ombygningen.



Terrænændringen og terrasseanlægget
Den ansøgte terrænændring og terrasseanlægget er beskrevet i supplerende
ansøgningsmateriale modtaget på amtet den 9. oktober 2006. De oplyste på
besigtigelsen, at en del af husets sokkel mod nordøst ønskes frilagt på grund af
fugtproblemer i murene. Jorden ønskes placeret ved husets vestfacade, hvor en ca. 5 m
bred terrasse med belægning af natursten ønskes anlagt. Terrassen anlægges i
terrænniveau, således at den ikke bliver synlig fra afstand. Den maksimale
terrænændring bliver +/- 60 cm. Der tilstræbes etableret en naturligt skrånende
overgang fra opfyldningen og fra terrassen til det omgivende urørte terræn.
Der er ved afgørelsen lagt vægt på,
• at terræmeguleringen udgør en naturlig del af istandsættelsen af boligen,
• at behovet for reguleringen er velbegrundet,
• at terræmeguleringen foretages umiddelbart omkring bygningens sokkel,
• at terrassen er af begrænset størrelse og anlægges med natursten,
• at terrassen ikke vil være synlig set fra afstand.
Det bemærkes, at enhver yderligere ændring af udenomsarealerne, som f.eks. etablering
afhave, hegn, beplantning, legeredskaber 0.1., kræver tilladelse fra Fredningsnævnet.

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.

e Tilladelsen 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
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Vedrørende journal nr. 11.01.2006-78, ansøgning om tilladelse til udskiftning af vindue i gavl
ejendommen matr. nr. 50 b Desser Dy, Besser, Stenskov 3, 8305 Samsø

Ansøgning
Århus Amt har den 26. april 2006 modtaget en ansøgning fra Dem om tilladelse til udskiftning af et
vindue i nordøstlige gavl på ovennævnte ejendom.
Eksisterende vindue er punkteret og der ønskes isat et større vindue men inddelt i mindre enheder.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns fjord.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme fuglelivet i området.

Fredningen har tillige det formål at den landskabelige karakter af området opretholdes og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.

Ifølge fredningens bestemmelser om bebyggelse i § 4 gælder, at " der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved
sker ændring i bygningens ydre fremtræden."

Efter § 9 i kendelsen kan der meddeles dispensation fra bestemmelsen, hvis det ansøgte ikke
kommer i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 26. september 2006, hvor projektet drøftedes, idet det
var opfattelsen i nævnet og i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, at vinduesarealet
efter projektet ville ændre husets udseende for markant, idet det ville blive være betydeligt større
end det eksisterende og dække stort set hele hele gavlen.

e Under besigtigelsen oplystes, at nuværende vindue er ca 3,5 m i længden og 1,45 ID i højden.
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>- Efter projektet ønskes vinduet udført således at bundkarm kommer til at ligge i ca samme højde som
. eksisterende vindue. men således at vinduet udvides mod siden ud ti! tag, ligesom vinduet opad
udvides til kip.
Vinduet ønskes udført således, at der er vandret sprosse/ramme ca midt mellem nederste ramme og
kip, og således at nederste parti opdeles i 6 felter, hvoraf de 2 yderste afskæres mod tag, medens
øverste parti udgør en trekant opdelt i 4 vinduer, alle afskåret mod tag.

Da der fra flere sider blev udtrykt betænkelighed ved det store glasparti, drøftedes alternative
løsninger, og der blev på baggrund af et forslag fra kommunens repræsentant opnået enighed om en
løsning, der dels reducerer vinduespartiet, således at det bliver mindre markant end det
projekterede, og dels fører resten af gavlen tilbage til oprindeligt udseende.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
På baggrund af drøftelserne og enighed om et projekt, der kunne accepteres som ikke stridende
markant mod fredningens formål meddeler nævnet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50. stk. l,
tilladelse til etablering af vinduet med større bredde end nuværende og etablering til kip på følgende
betingelser:
Gavlens murværk frilægges ved fjernelse af nuværende træbeklædning.
Vinduets underkant etableres i højde med nuværende underkant og i en længde på højst 3,30 m.
I forhold til projekttegning udelades de to yderste glasfelter i nederste parti, således at nederste parti
fremstår som fire rektangulære vinduer.
øverste parti fremstår ligeledes som fire felter.
Fra kip og til overkant af nederste felt opsættes ca 20 cm bredt brædt, svarende til afdækning af
indvendig isolering og loftsbeklædning.
Rammer/sprosser og brædder farves sorte.

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 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.

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,



0') "

, 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

Kopi er tilsendt:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr. 8-70-51-8-741-7-06)
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 vI Maria LandschoffMøller
Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Den 24. juli 2007.

Vedrørende journal nr. 11.01.2006-112 - ansøgning om tilladelse til opførelse af garage og
anneks på matr. nr. 4c Nordby Hede, Nordby, beliggende Kanhave 40 a, 8305 Samsø.

Den 29. november 2006 modtog Fredningsnævnet fra Århus Amt, Natur & Miljø, Deres ansøgning
på vegne af Jens Hallund, Bakkevænget 7, 2820 Gentofte, om tilladelse til at opføre en bygning til
anneks og garage på ovennævnte ejendom.

Det er oplyst, at der på ejendommen findes et sommerhus og en udhusbygning, en garage på 17 m2

og et anneks på 7 m . De to sidstnævnte bygninger ønskes fjernet og i stedet ønskes opført en ny,
samlet bygning på 25 m2 til garage og anneks. Bygningen opføres ca. samme sted som de to nævnte
bygninger og kommer til at fremstå med sider afblokhusbrædder og med tagpap.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af
arealer ved Stavns fjord i Samsø Kommune.

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være
til genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af
fuglelivet i området.
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ
udnyttelse af området.
Ifølge fredningskendelsens bestemmelser om bebyggelse gælder, at "der ikke må opføres ny
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden".

Efter bestemmelsernes § 9 kan der dispenseres fra fredningen, hvis det ansøgte ikke strider mod
fredningens formål.

Århus Amt har anført, at den ansøgte bygning findes harmonisk og at den bliver placeret
hensigtsmæssigt på grunden. Da den endvidere har ca. samme størrelse som de to allerede
eksisterende bygninger og erstatter disse, har amtet anbefalet, at der meddeles dispensation til den
ansøgte bygning.



Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig amtets indstilling.,

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Da den ansøgte bygning, som anført af Århus Amt, findes harmonisk og bliver placeret
hensigtsmæssigt på grunden til erstatning for de to allerede eksisterende bygninger af ca. samme
størrelse, findes det ansøgte ikke at stride mod fredningens formål, hvorfor Fredningsnævnet
hermed meddeler 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 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.

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

Kopi er tilsendt:
Jens Hallund, Bakkevænget 7, 2820 Gentofte
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
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Den 25. november 2007

Vedrørende journal nr. 8901-61.2007.122, ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning
på ejendommen matr. nr. 2 d Nordby Hede, Nordby, beliggende Kanhaven 18, 8305 Samsø.

Miljøcenter Århus har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 18 m2 til
enfamiliehuset, der har et bebygget areal på 108 mZ og et boligareal på 143 mZ Gt: BBR).

Tilbygningen opføres mod nordøst som en forlængelse på 2,5 m af den del af det eksisterende hus,
der ligger tættest på vejen Kanhave, dvs. pudset og kalket (gult) og taget med vingetegl.
Den nuværende (og oprindelige) entredør, der sidder i nordgavlen, vil blive flyttet til nybygningens
facade. Der placeres to velux-vinduer i tagflade af samme type som eksisterende.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet den 9. april 2004 (sag nr. IOI/2003) meddelte tilladelse til at
opføre en tilbygning på 22 ml af den del af det eksisterende hus, der ligger længst fra vejen
Kanhave.

Fredningen

Ejendommen ligger inden for fredningen af arealer ved 8tauns fjord, Overfredningsnævnets
kendelse af 17. november 1981.

Fredningens formål er følgende:
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.§ l. fredningen:; l"orlllAl.

frednillgens llovedfOJ'lllll er at ilkre. ~t ar~alernc i og i !lær tiU:nyt-

rll~ tU 1jo~.n fO!"t!!4tkltn V;!!Nl~~!ti!t!/!l'.dfor !latun'idlll'l!5lt.tbelill ~ kU!'!,!!"hi!>torhk

forskninø;. samt ar freMme bes~}'tt4'lsen. aC fuglelivet i ol1lråd~l,

Fredningen bar um~ det formål. at den landskabelige karlIkter af
omridet opretholdes. og at der med respekt af fredningens Ilovedformålgives 01"-

fentlig1ledtm forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af omr!det.

§ 2. Bevaring.f områdets naværende tilstand.

Det frEdede Q<llride skal t)l~vare! i dets r.U\fæ rende tihtand. Der- m~

dlede$ bl.a. ikke fore!ages terrænændIinger eller ælldrtnger af den hidtidige an-
vendebe af a...""eaierr.e. og der mi ikke opføre$ yderligere bebyggelse, medmindre
sldallne ~ringer ar den l'1uVllu'en<!etilSl/llld er tilladt i de f~liel'lde h@$(ernm@iser.

Ifølge fredningskendelses bestemmelser om bebyggelse m.v. er gældende:

tf.:.. BebyUel se m. 'I' ,

~ Det r.Laer af § :2. at der Ikke må. opføres ny bebyggelse (herunder

$l\ure, bo:ier og andre Hgt'itll<le indretntnger ;;am~ tUb',gnlng IH el<.shHe-ren/lt be~
byggeise), !ige5QQl der ikke ;ni IQl"el1igt:s ombygning af ekibterende bygninger.

hVIS der dervei1 5Il:er ændring i bygningens ydre fremtræden.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen ligger inden for internationale naturbeskyttelsesområder, så ansøgningen er endvidere
vurderet i henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007).

Ejendommen ligger inden for EF-habitatområde nr. 51:

Nr Habltatområde Kode Udpegningsgrundlag

I 51 Stavns Fjord, Samsø 1365 Spættet sæl (Phoca vitulina)Østerflak og Nordby Hede

I 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af hawand

1150 *Kystlaguner og strandsøer

1160 Større lavvandede bugter og vige

1170 Rev

1220 RerAr1gvegetation ~ stenede strande

1230 Klinter eller klipper ved kysten
I

1310 Vegetation af kveller eller andre en~rige strandplanter, der koIoniserer mudder og sand

1330 Strandenge

2130 *Stablle kystIditter med urteagtig vegetation (grA klit og grønsvær1dit )

2140 *Kystklltter med clværgbuskvegetatlon (klithede)

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation ~ kalkholdigt sand



· Overdrev og krat ~ mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidelokaUteter)6210

7230 Rigkær
;,

..
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Ejendommen ligger desuden inden for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 31:

Stavns Fjord Vejledn
In.g

Sangsvane T F2,F4

Klyde Y F3

Splitterne y FI

Havteme y FI

Dværgteme Y FI

Skarv Y T F4

Ederfugl T F4

Fløjlsand T F4,F7

Sortand T F4

Y: Ynglende art.
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.

Ejendommen ligger også i Ramsar område nr. 14. Ramsarområder er vådområder med så mange
vandfugle, at de har international betydning og derfor skal beskyttes.

Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, kan påvirke det beskyttede område væsentligt.

Det er desuden vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af
plantearter eller af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår afhabitatdirektivets bilag
4.
Andre tilladelser
Det ansøgte kræver ikke dispensation fra Naturbeskyttelseslinien §15 (strandbeskyttelseslinien).

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet kan tiltræde, at det ansøgte ikke findes at have negativ indflydelse på de naturtyper, der
danner grundlag for områdets beskyttelsesbestemmelser.
Da der endvidere er tale om en tilbygning af begrænset omfang, tilpasset det eksisterende hus,
finder nævnet ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor der i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50. stk. l, meddeles tilladelse til det ansøgte.

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 afklagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500," kr. til NåtUOOagenævnet.
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.

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

K/ageberettigede 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

~--E)
Per Holkmann Olsen

Kopi er tilsendt:
Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (AAR-412-o0166)
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 c/o Danmarks Naturfredningsforening,
Masnedøgade 20, 2100 København ø
Det ministerudpegede medlem af nævnet Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jørgen Øster Kristensen, Gammelløkkevej I l, 8305 Samsø
Samsø Kommune, Langgade l, Tranebjerg, 8305 Samsø.
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2007.61, ansøgning om tilladelse til etablering af kvist på
ejendommen matr. nr. 13 b Nordby Hede, Nordby, beliggende Langørevej 5, 8305 Samsø.

Ejendommen er en beboelsesejendom med et boligareal på 147 m2
• På taget mod syd er

der Em tagkvist. Der ønskes etableret en mere på denne side, i samme større og med
samme udseende.

Fredningen
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om
fredning af arealer ved Stavns fjord i Samsø kommune.

"Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme
beskyttelsen af fuglelivet iområdet Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige
karakter af området opretholdes, og at der med respekt for fredningens hovedformål gives
offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området."

Det fremgår at §2, at det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand.

Vedrørende bebyggelse, er det gældende, at "der ikke må opføres ny bebyggelse
(herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis
der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden."

Det fremgår senere i kendelsen, at der kan gives dispensation, såfremt dette ikke striden
mod fredningens formål.

Internationale beskyttelsesområder



, Ejendommen ligger i EF habitatområde nr. 51. Området er udpeget for beskyttelse af
følgende arter og områder:

- _._- .~ -- -- ., ._- -"- .•.._ ...

Nr HabltatomrAde Kode Udpegninllsgrundlall

51 Stavns Fjord, samsø 1365 Spættet sæl (Phoca vltulina)ØsterfIak og Nordby Hede

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af hawand

1150 *Kystlaguner og strandsøer

1160 Større lavvandede bugter og vige

1170 Rev

1220 Fle,srig vegetation pS stenede strande

1230 Klinter eller klipper ved kysten

1310 Vegetation af kveller eller andre en~rlge strandplanter, der koloniserer mudder og sand

1330 Strandenge

2130 *Stabile kystklItter med urteagtig vegetation (g,s klit og grønsværldlt)

2140 *Kystklltter med dværgbuskvegetation (klithede)

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)

6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation pS kalkholdigt sand

6210 Overdrev og krat pS mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkideJokaliteter)

7230 Rigkær

Ejendommen grænser desuden op til fuglebeskyltelsesområde nr. 31 og til et ramsarområde.
Fuglebeskyltelsesområdet er udpeget for flg. arter:

SPA 31 Stavns Fjord Vejledning

Sangsvane T F2,F4

Klyde Y F3

Splitteme y F1
.Havteme Y F1

Dværgteme y F1

Skarv Y T F4

Ederfugl T F4

Fløjlsand T F4,F7

Sortand T F4

Andre tilladelser
Det ansøgte kræver også en dispensation fra strandbeskyttelseslinien.



• Ov~rsigtskort og luftfoto er fremsendt til Fredningsnævnets behandling.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.
Nævnet finder, at det ansøgte ikke kan have negativ indflydelse på de naturtyper, der
danner grundlag for områdets beskytlelsesbestemmelser.
Da der endvidere er tale om en tilbygning af begrænset omfang, tilpasset det eksisterende
hus, finder nævnet ikke, at det ansøgte strider mod fredningens formål, hvorfor der i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. stk. 1, meddeles tilladelse til det ansøgte.

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 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.

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









Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
 
Birthe Snedker 
Staunsvej 2 
Onsbjerg 
8305 Samsø Tlf. 86 12 20 77 
 Fax 86 19 71 91 
 E-mail: pho@domstol.dk 
  
  
 CVR 11 98 62 93 
  

Den 1. februar 2009.        
 

 
 

 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.91, ansøgning om tilladelse til opførelse af ny bygning til 
vandrehjem, butik m.v. på Sælvigbugtens Camping, matr. nr. 6 f m.fl. Stauns By, Onsbjerg, 
beliggende Staunsvej 2,  8305 Samsø. 
 
 
Miljøcenter Århus har d. 27. juni 2008 meddelt dispensation i forhold til Strandbeskyttelseslinien, 
naturbeskyttelseslovens § 15, til opførelse af ny bygning til vandrehjem, butik m.v. ved 
Sælvigbugtens Camping, matr.nr. 6 f m.fl. Stauns by, Onsbjerg, beliggende Staunsvej 2, 8305 
Samsø. 
I dispensationen, stilet til arkitekt Anders Kjeldmand, anføres følgende: 
 
Ansøgning 
Du har ved brev af 17. juni 2008 fremsendt ansøgning om dispensation til opførelse af en ny 
bygning som erstatning for en eksisterende på Sælvigbugtens Camping, matr.nr. 6 f m.fl. Stauns 
by, Onsbjerg, beliggende Staunsvej 2, 8305 Samsø. 
  
Det fremgår af ansøgningen at en bygning med et grundareal på 200 m² og et udnyttet étageareal 
på 350 m², ønskes udskiftet med en ny bygning med et grundareal på 326 m² og et etageareal på 
556 m².  
 
Af tidligere sagsakter fremgår, den nuværende bygning benyttes til kiosk, kontor og lager samt har 
7 værelser med adgang til køkken, bad og et opholdsrum (godkendt som vandrehjem i 1977). 
Bygningen er udvidet over flere omgange.  
 
Den ansøgte nye bygning skal benyttes til butik, kontor, reception, køkken og opholdsrum samt 7 
værelser med bad. Begrundelsen for nybygningen er, at der ønskes en velisoleret bygning samt 
mulighed for at forbedre campingpladsens servicefaciliteter og udbygge værelserne med bad.  
 
Bygningen bliver i sin grundform en længebygning med et saddeltag med en hældning på 45 
grader. Bygningen kommer til at fremstå i røde mursten og med sort, mat tag. Den bliver ½ m 
højere end den eksisterende bygning på stedet. 
 
Besigtigelse 
Campingpladsen er besigtiget i januar 2008. Pladsen ligger ca. 40 m fra vandet og den 
omhandlende bygning ca. 80 m fra vandet. Ejendommen er også omfattet af Staunsfjord-
fredningen.  



 
Den omhandlende bygning fremstår med hvide mursten og med et saddeltag i sort med en 
hældning på 45 grader. Bygningen ligger delvis bag campingpladsens bolig, delvis bag en mindre 
bygning, der benyttes til reception.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Århus giver hermed dispensation på ansøgningen om dispensation til den ansøgte 
bygning i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15. Det forudsættes at den nye 
bygning kommer til at fremstå som det fremgår af ansøgning modtaget den 18. juni 2008, og at 
materialerne bliver som beskrevet i tidligere materiale modtaget den 7. maj 2008. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 
strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. 
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages 
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbudet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages 
terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 1. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der 
er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, 
og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af 
strandbeskyttelseslinjen.   
 
Begrundelse for afgørelsen 
Miljøcenter Århus finder overordnet, at der kan gives dispensation til en ny bygning som erstatning 
for den eksisterende, for herved at gøre campingpladsens servicefaciliteter og vandrehjemmet 
tidssvarende.  
 
Vi finder også, at bygningens indretning, herunder etablering af 8 værelser med bad til brug som 
vandrehjem, er af en sådan størrelsesorden, at det kan godkendes efter strandbeskyttelseslinjens 
bestemmelser, ligesom bygningens placering og udformning er tilpasset til landskabet på stedet. ” 
 
--- 
 
Ved mail af 4. august 2008 er sagen indbragt for Fredningsnævnet med angivelse af, at der er 
meddelt den ovenfor anførte dispensation.   
Endvidere anføres følgende: 
 
”Sagen er desuden behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Århus og Samsø Kommuner 
efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Århus Kommune, Natur og Miljø er ifølge aftale 
indgået mellem Århus og Samsø kommuner bemyndiget til at træffe afgørelser efter 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder fungere som tilsynsmyndighed indenfor 
fredninger og komme med udtalelser til Fredningsnævnet. 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningen for Stavns Fjord, Overfredningsnævnets afgørelse af 17. 
november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen for Stavns Fjord har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til 
fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at 
fremme beskyttelsen af fuglelivet i området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige 
karakter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives 
offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse af området. 
Jævnfør fredningens § 4 a kræver ombygningen en dispensation fra fredningen. 
Ifølge fredningens § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt 
det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål. 



 
Natur og Miljø vurderer, at landskabelige hensyn er indarbejdet i forbindelse med godkendelsen i 
forhold til strandbeskyttelseslinien, og har ikke yderligere bemærkninger til byggeprojektet.” 
 
I fredningsbestemmelsernes § 4, a), som Natur og Miljø henviser til, anføres, at det følger af § 2, at 
der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt 
tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende 
bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Tegninger og placeringsangivelse er forelagt nævnet. 
 
Materialet er forelagt nævnets medlemmer samt Danmarks Naturfredningsforening. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
 
Da et af fredningens hovedformål er, at der skal gives offentligheden bedre muligheder for 
rekreativ udnyttelse af området, og da det drejer sig om en eksisterende campingplads, hvor det 
findes, at der bør være mulighed for udvidelser og forbedringer, kan nævnet tiltræde vurderingen 
fra Miljøcenteret, hvorefter der overordnet lægges vægt på, at campingpladsens servicefaciliteter 
og vandrehjemmet gøres tidssvarende.  
 
Udbygningen findes ikke at skade fredningens øvrige hovedformål, der skal sikre, at arealerne i og 
i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk 
forskning, lige som udbygningen ikke findes at være til hinder for at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Der er endvidere lagt vægt på, at bygningens indretning, herunder etablering af 8 værelser med 
bad til brug som vandrehjem, er af en sådan størrelsesorden, at det er godkendt efter 
strandbeskyttelseslinjens bestemmelser, ligesom bygningens placering og udformning er tilpasset 
til landskabet på stedet.  
 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles 
tilladelse til opførelse af ny bygning til vandrehjem, butik m.v. som erstatning for eksisterende 
bygning, som angivet i ansøgningen og de foreliggende tegninger. Det forudsættes at den nye 
bygning kommer til at fremstå som det fremgår af ansøgning modtaget i Miljøcenteret den 18. juni 
2008, og at materialerne bliver som beskrevet i tidligere materiale modtaget i Miljøcenteret den 7. 
maj 2008. 
 
 
 
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. 



 
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 udsendt pr. mail den 1. februar 2009 til følgende: 
Advokat Mogens Lund, Ret&Råd Sundhuset, { HYPERLINK "mailto:mnl@sundhuset.dk" }
Arkitekt Anders Kjeldmand, Tegnestuen Onsbjerg, Søndergade 24, Onsbjerg, 8305 Samsø, { 
HYPERLINK "mailto:anders@kjeldmand.com" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK 
"mailto:natur@dof.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dof.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK 
"mailto:auspe@samsoe.dk" }
Økomuseum Samsø, Museumsvej 5, 8305 Samsø, { HYPERLINK "mailto:info@ecomuseum-
samso.dk" }
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, { HYPERLINK 
"mailto:nm@aarhus.dk" }
Lars Eg Hoppe, Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, { 
HYPERLINK "mailto:lhop@aarhus.dk" }
Århus Kommune, Natur og Miljø, { HYPERLINK "mailto:le@nat.aarhus.dk" }
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, 
{ HYPERLINK "mailto:lidha@aar.mim.dk" }
Friluftsrådet v/ Ole Bøgh Vinther, F.G.E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C., { HYPERLINK 
"mailto:obv@webspeed.dk" }
Afgørelsen er endvidere med almindelig post (ud over til Birthe Snedker) sendt til  et kommunalt 
udpegede medlem af nævnet, Jørgen Øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø. 
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Vedrørende journal nr. 8901-01.2008.148, ansøgning om tilladelse til opførelse af to nye 
campinghytter samt tilbygning til to eksisterende hytter på Sælvigbugtens Camping, matr. nr. 
6 f m.fl. Stauns By, Onsbjerg, beliggende Staunsvej 2,  8305 Samsø. 
 
 
Miljøcenter Århus har den 29. september 2008 via Samsø Kommune modtaget ansøgning fra Dem  
om tilladelse til opførelse af to nye campinghytter samt opførelse af tilbygninger til to eksisterende 
campinghytter på Sælvigbugtens Camping på matr. nr. 6 f m.fl. Stauns By, Onsbjerg, beliggende 
Staunsvej 2, 8305 Samsø. Den 3. december 2008 modtog Miljøcenteret yderligere oplysninger.  
   
På campingpladsen er der i dag 18 campinghytter, hvoraf de 11 har en størrelse på 32 m² (inkl. 
overdækket terrasse på 7 m²), og de 7 resterende hytter har en størrelse på 22 m².  
 
Der ønskes opført 2 mere af de store campinghytter. Disse hytter opføres i tilknytning til de 
eksisterende 11 hytter af samme størrelse.  
 
Desuden ønskes to eksisterende hytter på 22 m² udbygget med en overdækket terrasse på knap 5 
m² og et badeværelse på godt 3 m². De får hermed et samlet areal på 30 m².  
 
 
Sagen er af Århus Kommune, Natur og Miljø, indbragt for Fredningsnævnet ved brev af 14. 
oktober 2008. 
Natur og Miljø anførte, at man ikke ud fra de tilsendte tegninger kunne vurderer omfanget og 
indholdet i den del af ansøgningen, der omhandler ombygning af to eksisterende hytter. Det var 
bl.a. uklart hvilke to hytter det drejer sig om, og hvad ombygningen indebærer. Placeringen af de 
ansøgte to nye campinghytter på hver 25 m2 fremgår af ansøgningens kortbilag. Natur og Miljø 
vurderede umiddelbart, at placeringen er hensigtsmæssig i forlængelse af de eksisterende hytter, 
og vurderede endvidere med hensyn til det samlede projekt, at landskabelige hensyn ville blive 
indarbejdet i forbindelse med godkendelse i forhold til strandbeskyttelseslinien efter 
naturbeskyttelseslovens § 15, hvorfor der fra Natur og Miljø´s side ikke var yderligere 
bemærkninger til projektet 
 
 
Miljøcenter Århus har i relation til strandbeskyttelseslinien med afgørelse af 9. december 2008 
meddelt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15, til de to nye hytter 
og til tilbygning til to eksisterende hytter. 



 
I afgørelsen anføres: 
”Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 
strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. 
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages 
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbudet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages 
terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, 
stk. 1.” 
 
Miljøcenteret anfører videre i afgørelsen, ”at strandbeskyttelseslinjen administreres meget 
restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der 
kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden 
konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.   
 
Der er af Miljøcenteret overordnet lagt vægt på, at det drejer sig om en eksisterende 
campingplads, hvor det findes, at der bør være mulighed for udvidelser og forbedringer.  
Der er endvidere lagt vægt på, at campinghytterne har et udseende og en placering som er 
tilpasset forholdene på stedet og til landskabet.” 
 
 
 
Ejendommen er omfattet af Fredningen for Stavns Fjord, Overfredningsnævnets kendelse af 17. 
november 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord i Samsø kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
I fredningsbestemmelsernes § 4, a) anføres, at det følger af § 2, at der ikke må opføres ny 
bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende 
bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved 
sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 
 
Efter bestemmelsernes § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, 
såfremt det ansøgte ikke kommer i strid med fredningens formål. 
 
 
Bygningstegninger samt oversigt over placering af de nye hytter er forelagt nævnet. 
 
Ansøgning med bilag er forelagt nævnets medlemmer samt Danmarks Naturfredningsforening. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Fredningsnævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige materiale. 
Da et af fredningens hovedformål er, at der skal gives offentligheden bedre muligheder for 
rekreativ udnyttelse af området, kan nævnet tiltræde vurderingen fra Miljøcenteret, hvorefter der 
overordnet lægges vægt på, at det drejer sig om en eksisterende campingplads, hvor det findes, at 
der bør være mulighed for udvidelser og forbedringer. 
Udbygningen findes ikke at skade fredningens øvrige hovedformål, der skal sikre, at arealerne i og 
i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk 
forskning, lige som udbygningen ikke findes at være til hinder for at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  



Der er endvidere lagt vægt på, at campinghytterne har et udseende og en placering som er 
tilpasset forholdene på stedet og til landskabet, hvorfor opfattelsen af den landskabelige karakter 
af området ikke ændres i betydende grad.  
 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles 
tilladelse til udvidelse af to eksisterende campinghytter samt opførelse af to nye campinghytter 
som angivet i ansøgningen og de foreliggende tegninger. 
 
 
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. 
 
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 udsendt pr. mail den 1. februar 2009 til følgende: 
Advokat Mogens Lund, Ret&Råd Sundhuset, { HYPERLINK "mailto:mnl@sundhuset.dk" }
Arkitekt Anders Kjeldmand, Tegnestuen Onsbjerg, Søndergade 24, Onsbjerg, 8305 Samsø, { 
HYPERLINK "mailto:anders@kjeldmand.com" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, { HYPERLINK 
"mailto:natur@dof.dk" }
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Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dof.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK 
"mailto:auspe@samsoe.dk" }
Økomuseum Samsø, Museumsvej 5, 8305 Samsø, { HYPERLINK "mailto:info@ecomuseum-
samso.dk" }
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, { HYPERLINK 
"mailto:nm@aarhus.dk" }
Lars Eg Hoppe, Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, { 
HYPERLINK "mailto:lhop@aarhus.dk" }
Århus Kommune, Natur og Miljø, { HYPERLINK "mailto:le@nat.aarhus.dk" }
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, 
{ HYPERLINK "mailto:lidha@aar.mim.dk" }
Friluftsrådet v/ Ole Bøgh Vinther, F.G.E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C., { HYPERLINK 
"mailto:obv@webspeed.dk" }
Afgørelsen er endvidere med almindelig post (ud over til Birthe Snedker) sendt til  et kommunalt 
udpegede medlem af nævnet, Jørgen Øster Kristensen, Gammelløkkevej 11, 8305 Samsø. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Kristian Juul Tlf. 86 12 20 77 
Bakken 13 Fax 86 19 71 91 
8305 Samsø E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 24. september 2009.          
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2009.43 – ansøgning om tilladelse til ombygning af og tilbygning til 
bolig, samt til carport/udhus på ejendommen matr. nr. 34 ab Toftebjerg By, Onsbjerg, 
beliggende Havvejen 146, 8305 Samsø. 
 
 
Ejendommen er en beboelsesejendom med et bebygget boligareal på 77 m² og et samlet boligareal 
på 112 m².  Bebyggelsen består af muret længehus med saddeltag på ca. 45 grader samt et tilbygget 
anneks på bagsiden af huset med et saddeltag med en lavere hældning. 
 
Ejendommen ligger ca. 85 m fra havet.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes foretaget en ombygning af det eksisterende længehus 
således, at det etableres en kvist i tagfladen med 4 mindre vinduer såvel mod havet som mod øst. 
Desuden fortages der ændringer af husets døre og vinduer, herunder isættes ca. dobbelt så høje 
vinduer i husets to gavle.  
 
Endvidere ønskes der foretaget en ombygning af det eksisterende anneks samt opført en ny 
tilbygning hertil på knap 50 m². I tilknytning til det ombyggede anneks ønskes et udhus på 7 m².  
 
Det ombyggede anneks og den nye tilbygning kommer efter projektet til at fremstå som en samlet 
enhed med sortmalet træbeklædning og med sort listedækket tagpap med lavere hældninger end 
hovedhuset har.  
 
Hensigten med at opføre tilbygningen i træ og med en lavere taghældning end hovedhuset har, er at 
opnå, at tilbygningen ikke kommer til at dominere hovedhuset.  
 
Det samlede bebyggede boligareal bliver efter ombygningen på 140 m² og det samlede boligreal på 
175 m².  
 
Desuden ønskes opført en carport/udhus, som en selvstændig bygning på 15 m² syd for boligen, i 
samme materialer og udformning som den nye tilbygning.     
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
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Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Efter bestemmelsernes § 4 kræver om- og tilbygning dispensation fra fredningen: 
”a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre 
lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 
Ifølge § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke 
kommer i strid med fredningens formål. 
 
 
Ejendommen er, ud over fredningen, omfattet af strandbeskyttelseslinien. 
Miljøcenter Århus har givet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1, jf. § 15, 
til det ansøgte. 
Miljøcenter Århus har i afgørelsen anført, at det af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke 
må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem 
strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel.  
Forbudet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages 
terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 
1. 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er 
knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og 
når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af 
strandbeskyttelseslinjen.  
Miljøcenter Århus finder, at ombygningen af det eksisterende længehus i høj grad er tilpasset husets 
oprindelige udseende.  
Miljøcentret finder videre, at tilbygningen ligeledes er tilpasset det eksisterende længehus og 
vurderer, at tilbygningen med dens udformning netop vil virke ”underordnet” i forhold til det 
oprindelige længehus.  
I forhold til carport/udhus-bygningen er der lagt vægt på, at denne, sammen med udhuset i 
tilknytning til boligen, ikke bliver væsentlig større end 20 m², jf. Naturklagenævnets afgørelser 
herom.  
Miljøcentret har endvidere lagt vægt på, at carport/udhus får samme form, og kommer til at fremstå 
i de samme materialer som den nye tilbygning.  
Samlet vurderer Miljøcentret, at den ansøgte ombygning/tilbygning ikke i væsentlig grad vil 
påvirke landskabet i negativ retning. 
 
Samsø Kommunen har anført, at der tidligere er givet tilladelse til om- og tilbygninger på 
nabomatriklerne 34 ai og 34 e, begge Toftebjerg By, og har henholdt sig til den af Miljøcenter 
Århus meddelte dispensation.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. juli 2009. 
 
Det oplystes, at huset er uisoleret. Der er toilet uden vaskemuligheder og uden afløb. 
Tilbygning tilpasses udhus og opføres i sort træ med sort pap-liste-tag. 
Tilbygningen på 52 m2 kan ikke lægges bag ved huset på grund af for kort afstand til skel. 
Nr. 144 har kunnet bygge tilbygning bagud på grund af større grund. 
 
 



Grundet ferie og sygdom kunne Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité ikke deltage i 
besigtigelsen. 
Nævnet har efterfølgende meddelt foreningen, at indstillingen fra nævnets side er, at ansøgningen 
godkendes, forudsat at tilbygningen holdes i samme farve som hovedhuset (gul) - og altså ikke som 
ansøgt i sort. Det er grundet matriklen ikke muligt at bygge bagud, som naboen har fået tilladelse 
til. 
 
DN Samsø har derefter afgivet følgende indstilling: DN Samsø er enig i at farvevalget er blevet 
bedre. Overflader kunne fortsat optimeres, idet gult pudset murværk må være at foretrække. 
Foreningens største bekymring er dog kvadratmeterne. Det bebyggede areal er i dag iht. ansøger 60 
m2 og samlet boligareal 112 m2. Efter ombygning, tilbygning til anneks og opførelse af udhus samt 
carport, bliver det bebyggede areal 140 m2 (over dobbelt så store tilbygninger, som oprindelige 
bygninger!) og det samlede samlet boligareal 175 m2. 
Dertil kommer ændringer af døre, vinduer og nye kviste. 
Så omfattende ændringer af bygningsmassen på en så lille matr. og på et så synligt sted vil udover 
at være i konflikt med fredningens § 4, også danne en hidtil uset præcedens i nærområdet. Samsø 
Kommune ønsker allerede nu at afholde sig fra at indtage en holdning til det ansøgte grundet 
tidligere dispensationer til om- og tilbygninger nær Havvejen 144. Hvis det foreliggende tillades, 
må vi indstille os på, at der fremadrettet vil være ganske vide rammer for det ejerne af 
ejendommene med rimelighed kan forvente at opnås dispensation til, i det hjørne af Stavns Fjord 
Fredningen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet lægger vægt på, at ombygningen af det eksisterende længehus tilpasses husets oprindelige 
udseende, og at tilbygningen ligeledes er tilpasset det eksisterende længehus, ligesom der lægges 
vægt på, at carport/udhus-bygningen sammen med udhuset i tilknytning til boligen, ikke bliver 
væsentlig større end 20 m² og at carport/udhus får samme form, og kommer til at fremstå i de 
samme materialer, som den nye tilbygning.  
Nævnet finder som Miljøcenter Århus, at den ansøgte ombygning/tilbygning ikke i væsentlig grad 
vil påvirke landskabet i negativ retning, og at det ansøgte således ikke er i afgørende strid med 
fredningens formål. 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles tilladelse 
til det ansøgte som angivet i ansøgningen og de foreliggende tegninger, dog således at tilbygninger 
holdes i gul farve i lighed med eksisterende bygning.  
 
 
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. 



 
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 udsendt pr. post til 
Suppleanten for det kommunalvalgte medlem af nævnet, Bjarne Høier Jensen, Nordby Hovedgade 
13 A, 8305 Samsø 
og pr. mail til: 
Kristian Juul, Bakken 13, 8305 Samsø, kristian.juul@dadlnet.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, samsoe@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling, samsoe@dof.dk
Friluftsrådet v/ Ole Bøgh Vinther, F.G.E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C., obv@webspeed.dk
Økomuseum Samsø, Museumsvej 5, 8305 Samsø, info@ecomuseum-samso.dk
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, kommune@samsoe.dk
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, aupc@samsoe.dk
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, auspe@samsoe.dk
Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, nm@aarhus.dk
Lars Eg Hoppe, Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, 
lhop@aarhus.dk
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, post@aar.mim.dk
Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, 
lidha@aar.mim.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Ole Dybkjær Tlf. 86 12 20 77 
Rådyrvænget 33 Fax 86 19 71 91 
4200 Slagelse E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 4. oktober 2009.          
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2007.116 – ansøgning om tilladelse til etablering af solpanel  på 
ejendommen matr. nr. 11 Nordby Hede, Nordby, beliggende Langørevej 4, 8305 Samsø. 
 
 
Der ansøges om tilladelse til etablering af solpanel på 1 x 3 m. Panelet, der er opsat, fungerer 
uafhængigt af elektriske installationer og skal afhjælpe fugtproblemer.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Efter bestemmelsernes § 4 kræver om- og tilbygning dispensation fra fredningen: 
”a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre 
lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 
 
Ifølge § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke 
kommer i strid med fredningens formål. 
 
Ejendommen ligger inden for EF-habitatområde nr. 51, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 31, samt 
Ramsar område nr. 14. 
 
Miljøcenter Århus har vurderet, at solpanelet ikke kan påvirke de beskyttede områder, og der er 
givet dispensation fra bestemmelse om strandbeskyttesleslinien. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. juli 2009. 
 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Som anført af Miljøcenter Århus ses solpanelet ikke at have væsentlig indflydelse på de beskyttede 
områder, ligesom det ikke ses at stride mod fredningens formål. 
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Der meddeles derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte.  
 
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. 
 
 
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 udsendt pr. post til 
Ole Dybkjær, Rådyrvænget 33, 4200 Slagelse og  
Suppleanten for det kommunalvalgte medlem af nævnet, Bjarne Høier Jensen, Nordby Hovedgade 
13 A, 8305 Samsø 
og pr. mail til: 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK "mailto:auspe@samsoe.dk" 
}
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
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Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, 
{ HYPERLINK "mailto:lidha@aar.mim.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Vibeke Wolff og Anders Jespersen Tlf. 86 12 20 77 
Toftebjergvej 10 A Fax 86 19 71 91 
8305 Samsø E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 4. oktober 2009.          
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2009.42 og 8901-01.2009.66 – ansøgning om tilladelse til etablering 
af garage og redskabsskur på ejendommen matr. nr. 34 ac Toftebjerg By, Onsbjerg, 
beliggende Toftebjergvej 10 A, 8305 Samsø. 
 
 
Ansøgning er oprindeligt indgivet for såvel garage som redskabsskur, men ansøgning om garage er 
senere frafaldet. 
 
Ejendommen er en beboelsesejendom med et bebygget boligareal på 66 m². 
 
Redskabsskuret etableres umiddelbart syd for boligen, der ligger ca. 130 m fra havet. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Efter bestemmelsernes § 4 kræver om- og tilbygning dispensation fra fredningen: 
”a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre 
lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 
Ifølge § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke 
kommer i strid med fredningens formål. 
 
 
Ejendommen er, ud over fredningen, omfattet af strandbeskyttelseslinien. 
Miljøcenter Århus har den 27. april 2009 givet dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
65, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 
Miljøcenter Århus har i afgørelsen anført, at det af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke 
må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem 
strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og 
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lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel.  
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages 
terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 
1. 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der er 
knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, og 
når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af 
strandbeskyttelseslinjen.  
Miljøcenter Århus finder, at størrelsen af det ansøgte redskabsskur er i overensstemmelse med 
Naturklagenævnets afgørelser herom vedrørende udhuse, garager og carporet. Endvidere er lagt 
vægt på, at redskabsskuret opføres i tilknytning til boligen og i øvrigt får en udformning og et 
udtryk der ikke vil virke skæmmende i landskabsmæssig henseende.  
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. juli 2009. 
 
Grundet ferie og sygdom kunne Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité ikke deltage i 
besigtigelsen. 
Nævnet har efterfølgende hørt foreningen, der har kunnet tiltræde det ansøgte. 
  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet kan tiltræde udtalelsen fra Miljøcenter Århus og finder således, at det ansøgte ikke er i strid 
med fredningens formål. 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles tilladelse 
til det ansøgte som angivet af Miljøventer Århus i dispensationsskrivelse af 27. april 2009.  
 
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. 
 
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 udsendt pr. post til 
Suppleanten for det kommunalvalgte medlem af nævnet, Bjarne Høier Jensen, Nordby Hovedgade 
13 A, 8305 Samsø 
og pr. mail til: 
Vibeke Wolff og Anders Jespersen, Toftebjergvej 10 A, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:auaj@samsoe.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK "mailto:auspe@samsoe.dk" 
}
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, 
{ HYPERLINK "mailto:lidha@aar.mim.dk" }
 
 
 
 

mailto:auaj@samsoe.dk
mailto:auaj@samsoe.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:samsoe@dn.dk
mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:aupc@samsoe.dk
mailto:aupc@samsoe.dk
mailto:auspe@samsoe.dk
mailto:auspe@samsoe.dk
mailto:post@aar.mim.dk
mailto:post@aar.mim.dk
mailto:lidha@aar.mim.dk


Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Anders Kjeldmand Tlf. 86 12 20 77 
Møllebakkevej 15 Fax 86 19 71 91 
8305 Samsø E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 4. oktober 2009.          
 
Vedr. journal nr. 8901-01.2009.2 – ansøgning om tilladelse til genopførelse af tilbygning til 
udhus på ejendommen matr. nr. 21 Stavns By, Onsbjerg, beliggende Fjordvejen 15, 8305 
Samsø. 
 
Århus Amt, Natur og Miljø, har afgivet indstilling den 22. december 2009. 
 
Der søges om tilladelse til genopførelse af tilbygning på 37 m2 til et udhus, som erstatning for 
eksisterende tilbygning.  
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Efter bestemmelsernes § 4 kræver om- og tilbygning dispensation fra fredningen: 
”a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre 
lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 
Ifølge § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke 
kommer i strid med fredningens formål. 
 
 
Ejendommen ligger i Natura 2000 området Stavns Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby hede, Ramsarområde nr. 14, Stavns Fjord med 
tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31, Stavns Fjord, ligesom Stavns Fjord er 
udpeget som vildtreservat. 
Ejendommen er endvidere omfattet af strandbeskyttelseslinie og skovbyggelinie, men tilbygningen 
er ikke berørt af beskyttelseslinierne. 
 
På ejendommen er opført ca. 422 m2 bygninger, der anvendes til lejrskole. 
Den ansøgte tilbygning, der er opført, er udformet som en naturlig forlængelse af staldbygningen. 
. 
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Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. juli 2009. 
 
Grundet ferie og sygdom kunne Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité ikke deltage i 
besigtigelsen. 
Nævnet har efterfølgende hørt foreningen, der har kunnet tiltræde det ansøgte. 
  
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet finder, at den opførte tilbygning falder væsentligt finere ind med den øvrige bebyggelse og 
finder således, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles tilladelse 
til den opførte tilbygning. 
 
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. 
 
 
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 udsendt pr. post til 
Suppleanten for det kommunalvalgte medlem af nævnet, Bjarne Høier Jensen, Nordby Hovedgade 
13 A, 8305 Samsø og  
Anders Kjeldmand, Møllebakkevej 15, 8305 Samsø 
og pr. mail til: 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
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Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK "mailto:auspe@samsoe.dk" 
}
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
Århus Kommune, Natur og Miljø, Vandmiljø og Landbrug, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C., { 
HYPERLINK "mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk" } og { HYPERLINK "mailto:nm@aarhus.dk" }
Lars Eg Hoppe, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:lhop@aarhus.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Lisbeth B. Nielsen og Allan Staunstrup Tlf. 86 12 20 77 
Stauns 13 B Fax 86 19 71 91 
8305 Samsø E-mail: 
 { HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk" }
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 4. oktober 2009.          
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2007.53 – ansøgning om tilladelse til etablering af solvarmeanlæg 
og Velux vinduer på ejendommen matr. nr. 1 k, Stauns By, Onsbjerg, beliggende Stauns 13 B, 
8305 Samsø. 
 
 
Miljøcenter Århus har den 30. april 2007 fremsendt indstilling med bilag.  
Der er søgt om tilladelse til isætning af 6 Velux vinduer og et solvarmeanlæg i tagflade. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt. 
Fredningen har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området.  
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Efter bestemmelsernes § 4 kræver om- og tilbygning dispensation fra fredningen: 
”a. Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre 
lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages 
ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 
Ifølge § 9 kan Fredningsnævnet dispensere fra fredningens bestemmelser, såfremt det ansøgte ikke 
kommer i strid med fredningens formål. 
 
Ejendommen er endvidere omfattet af et internationalt beskyttelsesområde (Ramsarområde) 
 
Miljøcenter Århus har vurderet, at de interesser, der skal varetages i området, ikke påvirkes i 
negativ retning ved etablering af det ansøgte. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 21. juli 2009. 
Det ansøgte konstateredes etableret. 
 
Grundet ferie og sygdom kunne Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité ikke deltage i 
besigtigelsen. 
Foreningen har oprindeligt skriftligt anbefalet afslag på det ansøgte og har fastholdt dette. 
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Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnet kan tiltræde udtalelsen fra Miljøcenter Århus og finder således, at det ansøgte ikke påvirkes 
i negativ retning og derfor ikke er i strid med fredningens formål. 
Nævnet finder derfor, at der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan meddeles tilladelse 
til det ansøgte, således som det er udført. 
 
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. 
 
 
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 udsendt pr. post til 
Suppleanten for det kommunalvalgte medlem af nævnet, Bjarne Høier Jensen, Nordby Hovedgade 
13 A, 8305 Samsø og  
Lisbeth B. Nielsen og Allan Staunstrup, Stauns 13 B, 8305 Samsø, 
og pr. mail til: 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }
By- og landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:samsoe@dn.dk" }
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø, { HYPERLINK 
"mailto:kommune@samsoe.dk" }
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Teknisk afdeling, { HYPERLINK "mailto:aupc@samsoe.dk" 
}
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Samsø Kommune, Naturafdelingen, att. Sune Petersen, { HYPERLINK "mailto:auspe@samsoe.dk" 
}
Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, { HYPERLINK 
"mailto:post@aar.mim.dk" }
og Lisbeth Drasbech, samme { HYPERLINK "mailto:lidha@aar.mim.dk" }
Århus Kommune, Natur og Miljø, Vandmiljø og Landbrug, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C., { 
HYPERLINK "mailto:vandmiljo@mtm.aarhus.dk" } og { HYPERLINK "mailto:nm@aarhus.dk" } 
og  
Lars Eg Hoppe, samme { HYPERLINK "mailto:lhop@aarhus.dk" }
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

Erik Glambæk 
Havvejen 168 
8305 Samsø 
 pho@domstol.dk
   
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 26. juli 2011.          
 
 
Vedr.: journal nr. 8901-01.2011.66, ansøgning om tilladelse til opførelse af ny garage på 
ejendommen Havvejen 168, 8305 Samsø.  
 
Århus Kommune, Natur og Miljø, har fremsendt følgende udtalelse til fredningsnævnet: 

”Udtalelse til fredningsnævnet vedr. ansøgning om ny garage Havvejen 168, 
beliggende indenfor Stavns Fjord Fredningen, Samsø 

 
Aarhus Kommune, Natur og Miljø har d. 11. maj 2011 modtaget en ansøgning om tilladelse til 
opførelse af ny garage på 20 m2, matr.nr. 6an Stavns By, Onsbjerg, adressen Havvejen 168, 8305 
Samsø. Den ansøgte garage ønskes placeret i forlængelse af et eksisterende udhus 
 

./. Ejendommens beliggenhed fremgår af kortudsnit fra fredningskortet, bilag 1 
 
Ansøgningen er videresendt fra Samsø Kommune med henblik på en udtalelse i forhold til 
naturbeskyttelsesloven, herunder bestemmelser i fredningen for Stavns Fjord.  
 
Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Aarhus og Samsø Kommuner efter Lov 
om forpligtende kommunale samarbejder. Aarhus Kommune, Natur og Miljø er ifølge aftale med 
Samsø kommune bemyndiget til at træffe afgørelser efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, 
herunder komme med udtalelse til Fredningsnævnet vedr. sager indenfor fredning. 
 
Fredning 
Ejendommen matr. nr. 6an, Stavns By, Onsbjerg er beliggende indenfor Fredningen for Stavns 
Fjord, Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer ved Stavns 
Fjord i Samsø Kommune, Århus Amt.   
 
Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være 
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af 
fuglelivet i området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området 
opretholdes, og at der med respekt for fredningens hovedformål gives offentligheden bedre 
muligheder for rekreativ udnyttelse af området.  
 
Jævnfør fredningens § 2 er fredningen en såkaldt ”status quo”-fredning, som skal sikre, at det 
fredede område bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages 
terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres 
yderligere bebyggelse, medmindre sådanne ændringer er tilladt i særbestemmelser i fredningen. 
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Der findes i fredningens § 4 c følgende særbestemmelse for området langs Kanhave kanal, som er 
særlig afgrænset på fredningskortet (vedlagt bilag 1): 

 
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at udhuset ligger ca. 250 meter fra Kanhave Kanal, dvs. udenfor 
100 meter fortidsmindebeskyttelseslinien, naturbeskyttelseslovens § 18. Ejendommen er desuden 
udtaget fra strandbeskyttelseslinien, naturbeskyttelseslovens § 15 
 
Øvrige forhold 
Ejendommen ligger indenfor Natura 2000 området Stavns Fjord, som indeholder Habitat-område 
nr. 51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby hede, Ramsarområde nr. 14 Stavns Fjord med 
tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Stavns Fjord er desuden 
udpeget som vildtreservat. 
Det ansøgte vurderes ikke at kunne medføre en negativ påvirkning på de arter og natur-typer, der 
indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag, eller i øvrigt at kunne medføre en øget 
forstyrrelse af Stavns Fjords dyreliv.” 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har ikke indvending mod det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes på det skriftlige grundlag. 
Det bemærkes, at de nævnte bilag i form af kort ikke vedlægges denne afgørelse fra nævnet. 
Nævnet finder at kunne tiltræde, at det ansøgte ikke kan vurderes at medføre negativ påvirkning af 
Natura 2000 området og at det ansøgte heller ikke er i strid med fredningens formål, hvorfor der i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
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. 
 
Tilladelsen 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. 
 



 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse er udsendt pr. post til 
Erik Glambæk, Havvejen 168, 8305 Samsø 
og pr. mail til 
Sune Petersen, Samsø Kommune, Naturafdelingen, auspe@samsoe.dk
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø,  
kommune@samsoe.dk
Lars Eg Hoppe, Århus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, 
lhop@aarhus.dk
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, nm@aarhus.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, samsoe@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalvalgte medlem af nævnet, Karen Poulsen, M.B.Jensens Vej 12, Nordby, 8305 
Samsø, labyrint@mail.dk
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
   
 Per Holkmann Olsen 
 Københavns Byret 
 Domhuset, Nytorv 

1450 København K. 
Bo Christiansen e-mail: pho@domstol.dk
Bøgehøj 35 tlf. 40143099 
2900 Hellerup 
 
  
  
 Den 26. oktober 2011.          
     
 
Vedr.: journal nr. FN 2011.78, ansøgning om tilladelse til opsætning af solvarmeanlæg på 
ejendommen Langørevej 4, 8305 Samsø.  
 
Den 22. juli 2011 meddelte Naturstyrelsen, Aarhus følgende dispensation:  
 
”Dispensation til opsætning af solvarmeanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på 
Langørevej 4, Samsø 
 
Ansøgning 
Du har ved brev af 26. maj 2011 fremsendt ansøgning om dispensation til opsætning af 
solvarmeanlæg på matr. nr. 11 Nordby Hede, Nordby beliggende Langørevej 4, 8305 Samsø. 
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen Aarhus giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 1, 
jf. § 15, til opsætning af det ansøgte solvarmeanlæg. 
 
Du må ikke udnytte dispensationen før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om 
klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, 
før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer 
andet. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 
Redegørelse for sagen 
Naturstyrelsen Aarhus har den 26. maj 2011 modtaget din ansøgning om opsætning af 
solvarmeanlæg på BBR-bygning nr. 3 på landbrugsejendommen beliggende Langørevej 4, Samsø. 
 
Ejendommen består ifølge BBR-oplysninger af 6 bygninger. Stuehuset, en erhvervsmæssig 
bygning og den aktuelle bygning nr. 3 (sommerhus), er sammenbyggede, og foruden disse findes 
en garage og to udhuse på ejendommen. Ejendommen er placeret ca. 180 meter fra kysten og er 
dermed i den udvidede strandbeskyttelseszone (100 – 300 m fra kysten). 
 
Ejendommen er beliggende inden for Natura 2000 (se afsnittet om Begrundelse for afgørelse) 
samt fredningen for Stavns Fjord.  
 
Miljøcenter Århus (nu Naturstyrelsen Aarhus) har i 2007 dispenseret til et tilsvarende 
solvarmeanlæg på stuehusets tag mod vest. 
 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009 
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Det fremgår af ansøgningen, at solvarmepanelet er på 1 x 3 meter og ønskes placeret på tagets 
sydside, hvormed det er mindre synligt og har en mindre landskabelig påvirkning end det allerede 
opsatte solvarmeanlæg fra 2007. Solvarmeanlægget vil heller ikke være synligt fra Stavns Fjord. 
 
Panelet fungerer uafhængigt af andre elektriske installationer og skal afhjælpe fugtproblemer i 
bebyggelsen. 
 
Lovgivning 
Af naturbeskyttelseslovens § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 
strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. 
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages 
udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 
Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages 
terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. 
 
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, 
stk. 1. 
 
Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt. Af hensyn til de nationale interesser, der 
er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en særlig begrundelse herfor, 
og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af 
strandbeskyttelseslinjen.   
 
Begrundelse for afgørelsen 
Naturstyrelsen Aarhus finder, at ansøgningen vedrører et mindre teknisk anlæg til forbedring af 
indeklimaet, som ikke kan placeres andetsteds på bebyggelsen. Solvarmeanlægget placeres på 
bebyggelsens landværts side og er dermed placeret under hensynstagen til de landskabelige 
hensyn, strandbeskyttelseslinjen skal varetage. Det er således styrelsens vurdering, at det ansøgte 
solvarmeanlæg ikke vil skæmme væsentligt i landskabsøjemed.  
 
Ejendommen er omfattet af Natura 2000 (habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og 
Nordby Hede, fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord) og Ramsarområde nr. 14 Stavns 
Fjord og tilgrænsende farvand, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter.  
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 
er: 
 

51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1230 Klinter eller klipper ved kysten 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
7230 Rigkær 

* : Særlig prioriteret art eller naturtype 
 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord er: 



 

SPA 31 Stavns Fjord Vejledning 
Sangsvane  T F2, F4 
Klyde Y  F3 
Splitterne Y  F1 
Havterne Y  F1 
Dværgterne Y  F1 
Skarv Y T F4 
Ederfugl  T F4 
Fløjlsand  T F4,F7 
Sortand  T F4 
Y: Ynglende art. 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
F1: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 
1% eller mere af den nationale bestand.  
F2: Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i 
området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for 
mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten 
forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.  
F3: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede 
opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  
F4: Arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% 
eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.   
F7: Arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i 
kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende. 
 
Før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, skal der ifølge bekendtgørelsen foretages 
en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til 
bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det 
internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis det ansøgte kan 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- 
og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det er Naturstyrelsens vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 
og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt eller medføre beskadigelse/ 
ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området haves dog 
ikke.” 
 
Klagefrist for ovenstående afgørelse udløb den 22. august og afgørelsen er efter det oplyste ikke 
påklaget. 
 
 
Det bemærkes, at ejendommen er omfattet af Stavns Fjord fredningen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Nævnets afgørelse træffes af formanden på det skriftlige grundlag. 
Nævnet finder at kunne tiltræde, at det ansøgte ikke kan vurderes at medføre negativ påvirkning af 
Natura 2000 området eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller 
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, ligesom det ansøgte heller 
ikke findes at være i strid med fredningens formål, hvorfor der i medfør af naturbeskyttelseslovens 
§ 50, stk. 1 meddeles tilladelse til det ansøgte. 
 
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. 
 
Tilladelsen 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. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Denne afgørelse udsendes pr. mail til: 
Bo Christiansen, Bøgehøj 35, 2900 Hellerup, bra@kmd.dk
Peter Christiansen, Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø,  
kommune@samsoe.dk
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, nm@aarhus.dk
Naturstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, att. Line Morsing Steenberg, linms@nst.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, samsoe@dn.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com
Det kommunalvalgte medlem af nævnet, Karen Poulsen, M.B.Jensens Vej 12, Nordby, 8305 
Samsø, labyrint@mail.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 
 e-mail:  
 midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk 

Samsø Erhvervs- og Turistcenter 
Louise Rahr Knudsen 
Langgade 32, Tranebjerg 
83045 Samsø   
 
pr. mail Den 21. juni 2012.          
 

Vedrørende journal nr. FN 2012.60 Ansøgning om tilladelse til etablering af lejr i fredning i 

forbindelse med besøg af vikingeskib ”Havhingsten”. 

 

Fredningsnævnet modtog den 15. maj 2012 følgende ansøgning fra Samsø Kommune: 

”Dispensationansøgning om brug af arealer 
I forbindelse med afholdelse af festivalen ’Vikingernes Samsø’ ansøger vi om 
dispensation til at bruge dele af Naturskolens grund til følgende formål: 
- Grønhoved skal bruges som midlertidig teltlejr for besætningen på 
vikingeskibet Havhingsten fra d.23. til d.25. juli. 
- Græsningsarealet umiddelbart vest for Naturskolen skal anvendes som 
parkeringsplads i samme tidsrum 
Grunden ved Naturskolen ejes af Samsø Kommune. Til grund for ønsket om 
denne brug af områderne ligger afviklingen af festivalen ’Vikingernes Samsø’, 
som Naturskolen selv er en af de primære aktører i. 
I slutningen af juli besøger det rekonstruerede vikingeskib Havhingsten af 
Glendalough Samsø som en del af sit jubilæumstogt 2012. Festivalen med 
arbejdstitlen ’Vikingernes Samsø’ har til formål at skabe en storslået ramme 
omkring besøget. I forbindelse med Havhingstens enestående visit planlægger 
vi i øjeblikket en festival med Økomuseum Samsø og Naturskolen som 
væsentlige aktører. Med bl.a. Naturskolens grund som ramme vil vi henover de 
tre dage i juli afholde en stort anlagt event, hvor vi får skabt forbindelse 
mellem fortid og nutid og får fortalt historien som Samsø som et vitalt, 
kraftcenter for vikingernes liv, magt og naturligvis flåde. 
Det er væsentligt at besætningen fra vikingeskibet får mulighed for at slå lejr 
et uforstyrret sted i nærheden af skibet i løbet af deres besøg. Et sted, hvor de 
kan hvile ud, være i fred for nysgerrige, men samtidig være i umiddelbar 
nærhed af skibet og de aktiviteter, der skal afvikles i løbet af festivalen. Derfor 
vil Grønhoved være oplagt at anvende til formålet, men der er naturligvis tale 
om et engangsforetagende, som ikke give anledning til yderligere brug af 
Grønhoved som teltlejr. 
Ligeledes med græsningsarealet, der udgør det eneste oplagte sted til en 
midlertidig parkeringsplads i forbindelse med afviklingen af festivalen. 
Græsningsarealet og Grønhoved vil blive forstyrret mindst muligt i 



tidsperioden.” 

 

Den 11. juni har Aarhus Kommune, Natur og Miljø, afgivet følgende indstilling 

til nævnet: 
”Aarhus Kommune, Natur og Miljø har d. 15-05-2012 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af lejr. 
mm. indenfor Stavns Fjord fredningen i forbindelse med besøg af vikingeskibet "Havhingsten"  ved 
Naturskolen Langøre på Samsø, matr. nr. 15, Nordby Hede, Nordby.  
 
Fredningsnævnet har fået kopi af ansøgningen.  
 
Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Aarhus og Samsø Kommuner efter Lov om 
forpligtende kommunale samarbejder. Aarhus Kommune, Natur og Miljø er ifølge aftale indgået mellem 
Aarhus og Samsø kommuner bemyndiget til at træffe afgørelser efter naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser, herunder fungere som tilsynsmyndighed indenfor fredninger og komme med udtalelser til 
Fredningsnævnet.  
 
Ejendommen er omfattet af Fredningen for Stavns Fjord. Jævnfør fredningens § 2 er fredningen en 

såkaldt ”status quo”-fredning, som skal sikre, at det fredede område bevares i dets nuværende 

tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige 

anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse, medmindre sådanne 

ændringer er tilladt i særbestemmelser i fredningen. Fredningens hovedformål er, "at sikre, at 
arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk 
forskning, samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området. Fredningen har tillige det formål, at den 
landskabelige karakter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives 
offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelses af området." Det er uklart hvorvidt det 
ansøgte kræver dispensation. 
 
Ejendommen ligger indenfor Natura 2000 området Stavns Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 
Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsarområde nr. 14 Stavns Fjord med tilstødende farvand 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord.   
 
Natur og Miljø har ikke bemærkninger til ansøgningen så med det ene forbehold, at der ikke inddrages § 3 
beskyttede arealer til P-plads, campingplads oplag eller lign.  
 
Sålænge dette overholdes vurderes der ikke at være negative naturmæssige konsekvenser ved det ansøgte 
for hverken bilag IV arter eller Natura 2000 området i øvrigt, ligesom det ikke kræver dispensation fra NBL § 
3.    
Naturafdelingen har oplyst, at de vil være til stede ved arrangementet, dels for at deltage og dels for at føre 
tilsyn med naturbeskyttelsesinteresser.  
Natur og Miljø kan hermed anbefale, at der gives dispensation fra fredningen skulle det findes nødvendigt. 
Der bedes om hastebehandling pga. snarlig startdato for arrangementet.” 
 

 



Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 

Afgørelse træffes af formanden. 

Henset til, at etablering af den ønskede lejr i en meget begrænset periode ikke findes at stride mod 

fredningens formål, meddeles hermed i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til 

det ansøgte. 

 

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

 

Per Holkmann Olsen 

 

Denne afgørelse udsendes pr. mail til: 
Samsø Erhvervs- og Turistcenter, att. Louise Rahr Knudsen, Langgade 32,Tranebjerg,8305 Samsø, 
aulrk@samsoe.dk 
Samsø Kommune, Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø,  kommune@samsoe.dk 
Sune Petersen, Samsø Kommune, auspe@samsoe.dk 
Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, 8100 Århus C, naturogmiljo@aarhus.dk 
Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune, Natur og Miljø, lhop@aarhus.dk 
Naturstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, aar@nst.dk 
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, samsoe@dn.dk 
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
jytte.heslop@gmail.com 



Det kommunalvalgte medlem af nævnet, Karen Poulsen, M.B.Jensens Vej 12, Nordby, 8305 
Samsø, labyrint@mail.dk 
 
 
Afgørelsen vedhæftes kortbilag udvisende placering af lejr, markedsområde og P-plads. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 





































































Omstødt af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 17. juni, 2014.
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Afgørelse 

i sag om opførelse af nyt sommerhus i Samsø Kommune  

 
Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del´s afslag af 14. au-
gust 2013 på ansøgning om dispensation fra fredning til - efter nedrivning af et eksisterende som-
merhus - at opføre et nyt sommerhus på ejendommen matr. nr. 3h Alstrup By, Besser i Samsø Kom-
mune til en dispensation.  
 
Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, at den er meddelt, eller ikke 
har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________________________________________ 

1Lov nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, der navnlig har gjort gældende, at  
det ansøgte byggeprojekt vil forbedre den landskabelige helhed og de æstetiske, bygningsmæssige 
forhold på stedet. Sommerhuset vil blive placeret en halv etage lavere i landskabet og lidt nordlige 
end det eksisterende, der ligger ved kystskræntens sydlige afslutning. Huset vil derfor set fra nord, 
syd og øst indføje sig bedre i kystskrænten omgivet af beplantning og med en taghældning, der føl-
ger skræntens hældning. Huset vil ikke som det eksisterende virke dominerende i det fredede land-
skab. 
 
Sagens oplysninger 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord.  
 
Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være 
genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fugleli-
vet i området. 
 
Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. 
 
Ifølge § 2 skal det fredede område bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke fore-
tages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke 
opføres yderligere bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i 
de følgende bestemmelser. 
 
Ifølge § 4 må der ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
samt tilbygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksiste-
rende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.  
 
Ejendommen ligger endvidere indenfor strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 15 og i  
et Natura 2000 område (habitatområde nr. 51, fuglebeskyttelsesområde nr. 31) og Ramsarområde 
nr. 14. 
 
Ejendommen er bebygget med et sommerhus i 2 etager med et samlet boligareal på 82 m2. Huset er 
opført i 1961. Nord for huset ligger et mindre udhus. Sommerhuset er placeret på den sydlige afslut-
ning af en syd/nordgående skrænt, der adskiller de dyrkede marker og engarealerne ud mod Stavns 
Fjord. Da huset blev opført skete der væsentlige terrænændringer, idet den jord, der blev fjernet for 
at husets underetage kunne indbygges delvist i skrænten, er placeret foran huset. 
 
Der er ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 15 og fred-
ningen til at opføre et nyt sommerhus på 82 m2 placeret og udformet så landskabet og helheden 
bliver bedre tilgodeset end tilfældet er i dag. Der er endvidere ansøgt om dispensation til at opføre 
et udhus på 12 m2 øst for sommerhuset. 
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Det ansøgte sommerhus ønskes placeret ca. 20 meter nord for det eksisterende hus som et længe-
hus med ensidig taghældning placeret på kanten af bakken og i et niveau, der ligger ca. 1 meter 
under bakkens møde med det øvre og fladere niveau. Det svarer til, at etageniveauet i det ansøgte 
hus ligger 1,2 meter under niveauet på øverste etage af det eksisterende hus. 
 
Husets facader vil blive beklædt med lærketræ, der mørkbehandles, taget forsynes med mørkt tag-
pap. Udhuset vil blive opført med samme materialer som sommerhuset.  
 
Naturstyrelsen, Århus har den 24. januar 2013 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens  
§ 15, stk. 1, til opførelse af det ansøgte sommerhus og udhus.   
 
Styrelsen har i afgørelsen anført, at der efter praksis meddeles dispensation til genopførelse af byg-
ninger indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvis bygningerne får nogenlunde samme beliggenhed, høj-
de og etageareal som de bygninger, der nedrives.  
 
Efter en samlet vurdering er det Naturstyrelsens vurdering, at en dispensation til det ansøgte er i 
tråd med praksis. 
 
Der er herved lagt vægt på,  
at sommerhuset har samme boligareal og nogenlunde samme beliggehed, 
at sommerhuset har en lavere højde end det eksisterende, 
at sommerhuset ikke placeres tættere på kysten, 
at udhuset placeres tættere på sommerhuset og dermed skjules, 
at sommerhuset er bedre tilpasset landskabet, og 
at retableringen af terrænet vil genskabe et naturligt landskab, når det eksisterende sommerhus 
fjernes. 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke Natura 2000 området væsentligt eller medføre beskadigelser/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 
Styrelsen har dog ikke detaljeret kendskab til enkelte arters forekomst i området.  
 
Aarhus Kommune har overfor fredningsnævnet bemærket, at sagen er behandlet i et forpligtende 
samarbejde mellem Århus og Samsø Kommuner. Herefter er Århus Kommune bemyndiget til at træf-
fe afgørelse efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder komme med udtalelser til fred-
ningsnævnet.  
 
Kommunen har anført, at sommerhuset placeres på en skrænt, der ikke er omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Der vurderes ikke at være negative naturmæssige konsekvenser ved det ansøgte 
for hverken bilag IV arter eller Natura 2000 området i øvrigt.  
 
Kommunen har endvidere anført, at Naturstyrelsen, Århus har meddelt dispensation fra strandbe-
skyttelseslinjen til det ansøgte. I afgørelsen er indarbejdet landskabelige hensyn. Kommunen har 
derfor ikke yderligere bemærkninger.  
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Fredningsnævnet har den 2. juli 2013 besigtiget ejendommen. I forbindelse med besigtigelsen be-
mærkede Danmarks Naturfredningsforening, at det nye sommerhus bør placeres med udgangspunkt i 
det eksisterende sommerhus´ placering, så der ikke skal graves i skrænten.  
 
Fredningsnævnet har i afgørelsen anført, at det eksisterende sommerhus er af en karakter og har et 
sådant udseende, at det vil gavne den naturmæssige oplevelse, hvis det fjernes og erstattes af et 
andet sommerhus. Fredningsnævnet er på den baggrund indstillet på at meddele dispensation til 
opførelse af et nyt sommerhus under forudsætning af, at udseendet og placeringen samlet styrker 
oplevelsen af naturen og ikke virker skæmmende i fredningen.  
 
Fredningsnævnet finder efter en konkret vurdering at kunne acceptere den ønskede udformning af 
sommerhuset. 
 
Ejendommen har en flot beliggende med et åbent kig fra vandet og de kystnære arealer til ejen-
dommen, hvilket nødvendiggør, at sommerhuset placeres på det sted, hvor det virker mindst muligt 
dominerende.  
 
Fredningsnævnet finder ikke, at den ansøgte placering er den naturmæssigt bedste, idet huset vil 
virke dominerende, og idet det vil nødvendiggøre uhensigtsmæssige terrænændringer i skrænten. 
Det er således fredningsnævnets vurdering, at sommerhuset bør placeres på samme sted som det 
eksisterende, således at husets facade mod syd placeres samme sted og i samme kote som det eksi-
sterende sommerhus sydfacade.  
 
Fredningsnævnet har på den baggrund meddelt afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af 
det ansøgte sommerhus. Nævnet har samtidig tilkendegivet, at man vil være indstillet på at meddele 
dispensation til den af fredningsnævnets beskrevne placering under forudsætning af, at sommerhu-
sets længde ikke medfører, at der skal ske afgravning i skrænten mod nord. Hvis en sådan afgrav-
ning er nødvendig, kræver det fredningsnævnets stilling til, om der alene kan gives tilladelse til et 
sommerhus med et mindre antal m2. 
 
Ansøger har i klagen anført, at han står overfor valget mellem at renovere det eksisterende hus eller  
bygge et nyt med samme størrelse, men bedre tilpasset landskabet end tilfældet er i dag.     
 
Hvis fredningsnævnets afgørelse stadfæstes må ansøger vælge mellem at beholde det eksisterende 
sommerhus i to etager eller bygge et nyt i én etage med et væsentligt mindre areal (da der ikke er 
plads til det ansøgte hus på den af fredningsnævnet anviste placering uden terrænændringer) med 
en beliggenhed i det eksisterende hus´ underste niveau. I så fald vil ansøger renovere det eksiste-
rende hus. 
 
Ansøger har understreget, at hensigten med ansøgningen har været at forbedre den landskabelige 
helhed og de æstetiske bygningsmæssige forhold på stedet. Såfremt det eksisterende hus renoveres 
vil ingen af disse dele ske.  
 
Det ansøgte sommerhus vil blive placeret en halv etage lavere i landskabet og lidt nordlige end det 
eksisterende, der ligger ved kystskræntens sydlige afslutning. Huset vil derfor set fra nord, syd og 
øst indføje sig bedre i kystskrænten omgivet af beplantning og med en taghældning, der følger 
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skræntens hældning. Huset vil ikke som det eksisterende virke dominerende og det vil også være 
bedre indpasset i landskabet end det af fredningsnævnet anviste. 
 
I forbindelse med opførelse af det eksisterende sommerhus blev der foretaget store afgravninger, 
som forårsagede landskabelig ødelæggelse ved kystskræntens afslutning mod syd. I det ansøgte 
projekt indgår, at denne kystskrænt føres tilbage til sin naturlige form. 
 
Såfremt det eksisterende sommerhus renoveres slipper man aldrig af med den uheldige landskabeli-
ge situation, der er skabt ved opførelse af det eksisterende sommerhus, som er meget synligt set fra 
nord, syd og øst og med et skråt tag, som kan ses over store dele af den sydlige del af Stavns Fjord.  
 
Der er med det ansøgte projekt mulighed for at rette op på tidligere tiders landskabelige ødelæggel-
se. Samtidig heles et sår i kystskræntens sydlige afslutning. Såfremt fredningsnævnets afgørelse 
stadfæstes forbliver det eksisterende sommerhus på stedet og landskabet vil være den store taber. 
 

Besigtigelse 
Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat har den 30. april 2014 besigtiget ejendommen. Til stede var 
ejendommens ejer og dennes arkitekt, Samsø Kommune og repræsentanter for Danmarks Naturfred-
ningsforening, Samsø. 
 
Under besigtigelse redegjorde ansøgers arkitekt nærmere for projektet og påpegede navnlig, at det 
ansøgte sommerhus opføres som et længehus med samme boligareal som det eksisterende og at 
huset vil blive placeret ca. 1,2 meter under gulvniveauet på øverste etage af det eksisterende hus. 
Huset ønskes placeret ca. 20 meter længere mod nord, hvilket efter hans opfattelse indebærer en 
bedre tilpasning til det kystnære landskab end en placering på samme sted som det eksisterende 
hus.  
 
Samsø Kommune kunne anbefale projektet.  
 
Danmarks Naturfredningsforening kunne anbefale byggeprojektet som sådant, som i sig selv ville 
være en landskabelig forbedring. Foreningen fandt dog ligesom fredningsnævnet, at huset burde 
placeres samme sted og i samme kote som det eksisterende hus – på kanten af ”skulderen” på kyst-
skrænten mod syd.   
  
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (for-
mand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Marianne 
Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet udtaler: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele dispensation fra en fastsat 
eller foreslået fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. 
 
Fredningsnævnet kan i henhold til stk. 2, kun meddele dispensation fra en fredning eller en foreslået 
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
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forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området 
er udpeget for. 
 
Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en 
fredning kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger. 
 
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord.  
 
Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være genstand 

for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området. 

 

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der med respekt 

af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området. 

 

Ifølge § 2 skal det fredede område bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages ter-

rænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere be-

byggelse, medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser. 

 

Ifølge § 4 må der ikke opføres ny bebyggelse (herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt til-

bygning til eksisterende bebyggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis 

der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.  

 
Ejendommen er bebygget med et sommerhus i 2 etager med et samlet boligareal på 82 m2. Huset er 
placeret på den sydlige afslutning af en syd/nordgående skrænt, der adskiller de dyrkede marker og 
engarealerne ud mod Stavns Fjord.  
 
Der er ansøgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i naturbeskyttelseslovens § 15 og fred-
ningen til – efter nedrivning af det eksisterende sommerhus – at opføre et nyt på 82 m2 som et 
længehus hus med ensidig taghældning placeret på kanten af skrænten i et gulvniveau, der ligger 
ca. 1 meter under bakkens møde med det øvre og fladere niveau. Huset placeres ca. 20 meter nord 
for det eksisterende sommerhus. Husets facader vil blive beklædt med lærketræ, der mørkbehandles, 
taget forsynes med mørkt tagpap. Der er endvidere ansøgt om dispensation til at opføre et udhus på 
12 m2 øst for sommerhuset i samme materialer som sommerhuset. 
 
Naturstyrelsen har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til det ansøgte projekt. 
 
Der bliver efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis normalt meddelt dispensation til genopførelse 
forudsat, at det nye hus opføres med nogenlunde samme størrelse, placering og beliggenhed, som 
det, der skal nedrives.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet lægger til grund, at det ikke kan undgås, at der skal ske mindre afgrav-
ninger i kystskrænten i forbindelse med opførelse af det ansøgte længehus, hvad enten huset place-
res på samme sted som det eksisterende eller som ansøgt. 
 
Nævnet finder på baggrund af sekretariatets besigtigelse og efter en samlet landskabelig vurdering 
at sommerhuset bør placeres som ansøgt - ca. midt på kystskrænten og foran en bevoksning mod 
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vest - hvor huset vil virke mindre dominerende set fra kysten og de kystnære arealer end ved en 
placering på samme sted som det eksisterende hus. 
  
Nævnet bemærker herved, at Naturstyrelsen i forbindelse med den meddelte dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen har vurderet, at det ansøgte ikke vil være i strid med områdets udpegning 
som Natura 2000 område.  
 
Herefter ændres Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del´s afslag af 14. august 2013 på ansøg-
ning om dispensation til en dispensation.  
 
 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
 

Lisbeth Toft-Petersen 
Fuldmægtig 

 
 

 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. mail til: 
 
DN Samsø v/formand Rikke Due Clausen, fam.clausen@dlgtele.dk 
DN, dn@dn.dk 
Samsø Kommune, kommune@samsoe.dk og auspe@samsoe.dk 
Århus Kommune, post@aarhus.dk og lhop@aarhus.dk 
Naturstyrelsen, nst@nst.dk – j.nr. NST-4112-01775 
Arkitekt Jens Fredslund, jensfredslund28@gmail.com; jf@ema.dk 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk – sags.nr. 2012.104  
 
og pr. brev til: 
 
Søren Schmidt 
Rovsinggade 53, 2. th. 
2200 København N. 
 
 





































































 

 

 
 
 
 

 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Telefon: 72 54 10 00 
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05. august 2015 � J.nr.: NMK-522-00232 � Ref.: AUP 

 
 
AFGØRELSE 

i sag om udvidelse og ændring af start- og landingsbane på Samsø Flyveplads 

 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 50, stk. 1. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelse fra Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, af 
18. juni 2014 om dispensation til udvidelse og ændring af start- og landingsbanen på Samsø Flyve-
plads på matr.nr. 10 Stauns By, Onsbjerg og 40 Toftebjerg By, Onsbjerg, på adressen Flyvervej 10, 
8305 Samsø.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har 
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 66, stk. 2 i lov om naturbeskyttelse2. 
  
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 
2 Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer 
3 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening afd. 
Samsø.  
 
Klager har navnlig gjort gældende, at dispensationen er i strid med fredningens formål om at fremme 
beskyttelsen af fuglelivet i området, da støjproblemer rykkes nærmere fugleområdet.  
  
Klager har bl.a. fremført, at det ansøgte antal operationer på 1.600 er mange gange større end 
nuværende praksis på flyvepladsen, så postulater om manglende negative konsekvenser for udpeg-
ningsgrundlaget beror på subjektive antagelser. Klager er uenig i, at fuglelivet ikke påvirkes negativt, 
og foreslår, at flyvninger reduceres til det samfundsmæssigt nødvendige. Klager finder ikke, at der er 
fremkommet fyldestgørende vurderinger, som er uafhængige og dokumentererede.  
 
De teoretiske støjberegninger tager ikke konkret stilling til det ansøgte antal operationer, men i 
stedet anvendes en amatør ornitologs udokumenterede observationer, som tilkøbes, hvorfor konse-
kvensvurderingen er helt uacceptabel. Kommunens illustrationer fra juli 2013 af flyvehøjderne bidra-
ger heller ikke til overblikket, da der byttes rundt på øst og vest, og udelades illustration af start fra 
øst på den nuværende 650 m bane samt alle fire illustrationer af landinger. DMU’s og SNS’s anbefa-
linger om en minimumsflyvehøjde på 2.000 fod over reservatet samt de generelle regler med mini-
mum 1.000 fod over naturbeskyttelsesområder kan ikke overholdes, hvorfor dette bør udelukke en 
godkendelse. Endvidere er grænsen på 1.000 fod ikke tilstrækkelig til at sikre mod ”forstyrrelser af 
de fuglearter, området er udpeget for, hvorfor en yderligere lempelse må anses for uforsvarlig”.  
 
Udvidelsen af banen mod øst vil betyde, at fly fra øst lander nærmere beskyttelsesområdet og der-
med overflyver området i lavere højde. Ved start mod øst vil fly kunne rulle længere mod øst, inden 
de letter, og banen kan benyttes af tungere fly og i dårligere vejr, hvor flyene kan komme nærmere 
beskyttelsesområdet og overflyve dette i lavere højde.  
 
Klager finder, at det er en graverende fejl i sagsbehandlingen, at der gentagne gange henvises til, at 
udvidelsen af flyvepladsen sker i forbindelse med ”fornyet miljøgodkendelse” og ”ændringer i forhold 
til tidligere tilladte aktivitetsniveau” o.lign., når der ikke foreligger nogen godkendt miljøgodkendelse. 
Dette forhold bør i sig selv føre til hjemvisning af sagen. 
 
Klager finder, at Samsø Flyveplads bør flyttes til en anden placering på øen og længere væk fra 
naturbeskyttelsesområdet.  
 
Klager har endvidere fremlagt en lang række fotos taget den 5. juli 2014 mellem kl. 12.00 og 12.45, 
som viser et større antal fly, der benyttet flyvepladsen. 
 
Sagens oplysninger 

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, har den 18. juni 2014 meddelt fredningsdispensation til 
drejning samt forlængelse af start- og landingsbanen fra 695 meter til 800 meter på Samsø Flyve-
plads. 
 
Samsø Flyveplads er etableret i 1962. Flyvepladsen ejes af Samsø Kommune og drives af Samsø Air 
Service.  Flyvepladsen har fra 1962 og frem til 2004 haft en græsbane på 650 meter i øst-vestlig 
retning. I 2004 forlænges banen i vestlig retning med 45 m til 695 m. Flyvepladsen fungerer ved 
selvbetjening. Siden 2004 har der i sommerhalvåret dog været bemanding på flyvepladsen hver dag i 
sommermånederne. Den daglige drift foregår i de lyse timer. Benyttelsen af flyvepladsen har været 
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varierende gennem de år, den har eksisteret, og har bestået af taxaflyvning, privat flyvning og rund-
flyvning. Det er i sagen oplyst, rundflyvninger tidligere har været et meget stort aktiv med 5-6 dagli-
ge rundflyvninger. Fra 1990’erne er der ofte kun 1 fly til rundflyvninger og maksimalt 2 fly.   
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, har den 4. juli 2014 modtaget en anmodning fra Samsø 
Kommune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 50 til udvidelse af start- og landingsbanen 
på Samsø Flyveplads. Begrundelsen for ansøgningen er en tidligere ansøgning fra 8. juni 2010 til 
Aarhus Kommune om miljøgodkendelse til forlængelse af start- og landingsbanen fra 695 m til 800 
meter, svarende til banens klippede areal siden 2004. Det er anført, at miljøgodkendelsen forudsatte 
en forudgående dispensation fra fredningen af arealer ved Stavns Fjord.  
 
Samsø Kommune har den 6. marts 2013 fremsat en revideret ansøgning til Aarhus Kommune om 
flyvepladsen med mulighed for følgende aktiviteter: tilladelse til 1.600 årlige operationer (800 starter 
og 800 landinger), tilladelse til fly op til 5.700 kg med op til 10 passagerer, tilladelse til erhvervsflyv-
ninger og privatflyvninger hele året, og forskydning af nuværende start- og landingsbane, så banens 
midtpunkt forskydes ca. 65 m mod øst og ca. 25 m mod syd, samt en mindre drejning af banen på 
3,0 grader. For at øge sikkerheden og for at undgå overskydninger ønskes det at få godkendt start- 
og landingsbanen til 799 meter mod nuværende 650 meter. Dette kræver ikke nyt anlægsarbejde, 
idet banens nuværende klippede græsareal siden 2004 har været 800 m.  
 
Samsø Kommune har den 18. marts 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at de nuværende 
årlige operationer er ca. 1.500, og at den ansøgte drejning af banen er foretaget i 2014. Samtidig er 
den vestlige banemarkering er flyttet tilbage til den oprindelige banemarkering fra 2004, og der er i 
den forbindelse anlagt en sikkerhedszone på 30 meter ved hver ende af banen. 
 
Flyvepladsen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning af 
arealer ved Stavns Fjord, Samsø. 
 
Fredningens formål er:  
 

§ 1: Fredningens formål 

Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan være genstand 

for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området.  

 

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der med re-

spekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af om-

rådet.  

 
I fredningens bestemmelser står bl.a.:  
 

§ 2: Bevaring af områdets nuværende tilstand 

Det fredede området skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må således bl.a. ikke foretages terrænæn-

dringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyg-

gelse, medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de følgende bestemmelser. 

(…) 

 

§ 4. Bebyggelse m.v. 

(…) 

d.  Det følger også af § 2, at der ikke må etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger.  
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Eksempelvis må der således ikke etableres flyvepladser, campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplags-

pladser eller lossepladser. Den eksisterende flyveplads syd for Stavns må ikke udvides på anden måde end 

ved anlæg af en tværbane, der kan asfalteres.  

(…) 

 
Flyvepladsen grænser op til et område, der er udpeget som Ramsar-område R14 Stavns Fjord og 
tilgrænsende farvand, EF-habitatområde H51 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede og EF-
fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord.  
 
Naturstyrelsen har den 8. december 2011 vedtaget Natura 2000-plan nr. 55 for Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede. Udpegningsgrundlaget for området er bl.a. spættet sæl for habitatområ-
det, mens udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er klyde (Y), Splitterne (Y), havterne 
(Y), dværgterne (Y), skarv (Y, T), sangsvane (T), ederfugl (T), fløjlsand (T) og sortand (T), hvor Y 
og T angiver, at fuglen er hhv. en yngle- og trækfugl.  
 
I en afstand af ca. 200 m fra flyvepladsen er Stavns Fjord med tilgrænsende landarealer og havom-
råder udlagt som vildtreservat i 1999. Formålet er at sikre fugle og havpattedyr mod forstyrrelse. 
 
Ansøgningen om dispensation fra fredningen til udvidelse af start- og landingsbanen er fremsat i 
forbindelse med ansøgning fra 2010 om miljøgodkendelse af Samsø Flyveplads. Århus Amt havde 
tidligere den 5. november 2002 meddelt en miljøgodkendelse af Samsø Flyveplads. Denne godken-
delse blev den 29. april 2009 ophævet af Miljøklagenævnet, da godkendelsen bl.a. manglede en 
vurdering, som ud fra et videnskabeligt synspunkt kunne fastslå, at påvirkningen fra flyvepladsen 
ikke skadede Natura 2000-området. Der foreligger således ikke en miljøgodkendelse af Samsø Flyve-
plads. Den nye ansøgning om miljøgodkendelse af Samsø Flyveplads behandles af Aarhus Kommune. 
Der er i 2013 foretaget ændringer af ansøgningen om miljøgodkendelse, hvor bl.a. det årlige ansøgte 
antal operationer er sat ned fra 3.500 til 1.600 og banen drejes 3,0 grader. Samsø Kommune har den 
13. maj 2015 oplyst, at der ikke foreligger et udkast til miljøgodkendelse fra Aarhus Kommune.  
 
Samsø Kommune har i samarbejde med Naturplan udarbejdet en konsekvensvurdering til den ansøg-
te miljøgodkendelse i 2010 og ændringen i 2013. Der er i konsekvensvurderingen fra juli 2013 fore-
taget følgende vurdering af udvidelsen og drejningen af banen:  
 

Ændringerne i banens længde og orientering (som angivet i figur 1) er så ubetydelige, at de med stor sand-

synlighed ikke vil give anledning til ændret fordeling og brug af Natura 2000-området blandt fuglene, hver-

ken i yngletiden eller i træktiden eller under ophold i området om vinteren.  

 

Ved letning mod øst vil startpunktet for flyene stadig ligge i cirka samme afstand fra Natura 2000-området 

som ved det oprindelige projekt. Det vil sige, at flyene ved start vil opnå samme flyvehøjde ud over Stavns 

Fjord. Flyvehøjden ved landing fra øst kan på grund af banens forlængelse mod øst eventuelt være en smule 

lavere hen over Natura 2000 området, men her har flyene meget begrænset motorstøj.  

 

Den ændrede orientering af banen er så beskeden, at den ikke vil have væsentlig betydning for retningen 

hen over den sydlige del af Stavns Fjord. Dette illustreres af, at ind- og udflyvningerne stadig vil ske hen 

over Eskeholm, som ikke er mere end cirka 350 meter bred fra nord til syd.  

 

Med hensyn til sæler vil effekten af ændringerne i banens længde, placering og orientering ikke kunne spo-

res på deres vigtigste opholdssteder på holmene og øerne ud for yderkysten. 
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Fredningsnævnet har anmodet Naturstyrelsen om teknisk bistand. Naturstyrelsen har den 8. novem-
ber 2013 bl.a. udtalt til konsekvensvurderingen fra Naturplan:  
 

De formelle krav til en konsekvensvurdering indebærer, at man ved en afgørelse forholder sig fagligt til hele 

udpegningsgrundlaget for området med en individuel faglig vurdering af mulig negativ påvirkning af samtlige 

naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Naturtyper på udpegningsgrundlaget. I dette tilfælde er der tale om en aktivitet uden for et N2000-område, 

der ikke fysisk berører arealer inden for området. Den kan derfor uden videre argumentation konkluderes, at 

det ansøgte ikke har negativ indflydelse på samtlige af områdets udpegede naturtyper.  

 

Arter på udpegningsgrundlaget. I dette tilfælde er der tale om en aktivitet, der kan indebære en forstyrrelse 

visuelt og støjmæssigt af forstyrrelsesfølsomme arter på udpegningsgrundlaget. Dette vurderes fagligt at 

være eneste påvirkning, der kræver individuel og fagligt underbygget vurdering, og denne påvirkning har 

udelukkende relevans fsva. sæler og yngle- og trækfugle under et. Den reviderede konsekvensvurdering for-

holder sig til sæler under et og til yngle- og trækfugle under et. Forsigtighedsprincippet er formelt overholdt 

ved vurderingerne.  

 

Sæler, samlet. Det konkluderes, at overflyvning med de stillede vilkår ikke har negativ indflydelse. Der hen-

vises til en konkret undersøgelse med overflyvning. Undersøgelsen bør formelt foreligge som dokumentation. 

Jeg er enig i konklusionen. Sælernes opholds- og ynglesteder er så langt fra startbanen, at fly altid vil have 

opnået minimums-flyvehøjden over denne del af området, og sælerne vurderes derfor ikke at være påvirket 

negativt af aktiviteten. Yngle- og trækfugle er vurderet samlet og der henvises summerende til observationer 

fra DOF’s caretaker i området. Observationerne bør formelt foreligge som dokumentation. Jeg er fagligt enig 

i de samlede konklusioner mht. yngle- og trækfugle. Formelt vil jeg foretrække, at man forholder sig til den 

enkelte art eller til grupper af arter med samme adfærd/forstyrrelsesfølsomhed og til artens udbredelse i om-

rådet – i stedet for som her at omtale grupper mere generelt. Det skal sikres, at der konkret er taget faglig 

stilling til alle arter på udpegningsgrundlaget. Det er formelt svært at se i dette tilfælde, hvor der ikke nær-

mere tages stilling til den enkelte trækfugls opholdsarealer og f.eks. kendte, konkrete ynglelokaliteter for 

terne-arterne på udpegningsgrundlaget.  

 
Naturplan har den 2. januar 2014 på foranledning af Aarhus Kommune kommenteret Naturstyrelsens 
udtalelse. Det fremgår bl.a. af udtalelsen, at konsekvensvurdering af det ændrede projekt fra 2013 
tager udgangspunkt i konsekvensvurderingen fra 2010, hvor de enkelte arter på udpegningsgrundla-
get er gennemgået mht. den lokale forekomst med bestandsstørrelse i og omkring Stavns Fjord, 
arternes bestandsudvikling i DK og nationale bevaringsstatus. Konsekvensvurdering er foretaget 
mere gruppevis af fuglearterne, hvor der refereres til undersøgelser og til erfaringer fra DOF’s lokale 
caretaker. Naturplan fastholder, at den reviderede ansøgning ikke har skadelige virkninger på de 
arter og naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området både for de ansøg-
te ændringer og for projektet i sin helhed både på kort og lang sigt.  
Naturstyrelsen har ikke haft yderligere bemærkninger til udtalesen af 2. januar 2014.  
 
Danmarks Naturfredningsforening har under fredningsnævnets behandling af sagen gjort indsigelse 
mod de ansøgte ændringer af Samsø Flyveplads og anført, at projektet ikke overholder støjkrav, 
minimumflyvehøjder og bestemmelser om flyvninger over særligt støjfølsomområde. Videre finder 
foreningen, at konsekvensvurderingen ikke er uvildig, og at en forlængelse af banen hen imod Natu-
ra 2000-området vil forværre forholdene for fuglene.  
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Fredningsnævnet har den 2. juli 2013 besigtiget Samsø Flyveplads.  
 
Fredningsnævnet har den 18. juni 2014 meddelt dispensation til den ansøgte drejning af banen samt 
forlængelse af start- og landingsbanen fra 695 meter til 800 meter, som svarer til den længde, 
banen har haft siden 2004. Fredningsnævnet finder, at der er tale om et projekt, som alene indebæ-
rer mindre ændringer i forhold til de eksisterende forhold, og som ikke vil stride mod fredningens 
formål. Fredningsnævnet lægger på baggrund af de foreliggende oplysninger til grund, at en dispen-
sation ikke vil indebære forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser 
af arter, som det internationale naturbeskyttelsesområde er udpeget for. 
 
Samsø Air Service har den 19. august 2014 bl.a. bemærket, at klager har taget fotos til klagen under 
arrangementet FLY-ind, som er det årlige åben-hus-arrangement på flyvepladsen. Dette viser ikke 
hvordan flyvepladsen drives til daglig.  
 
Formanden for Kongelig Dansk Aeroklub’s Miljø og Flyvepladsudvalg har på baggrund af en anmod-
ning fra Samsø Air Service den 1. september 2014 udtalt sig i sagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Formanden finder, at klagers udsagn om ”amatør ornitologers udokumenterede observationer der 
indkøbes” er useriøs argumentation. Formanden har henvist til en artikel ”What effect do airplanes 
have on birds” af Norbert Kemph og Hüppop, Institute for Ornithological Resarch, ved Helgoland 
Ornithological Station, og fremfører, at artiklen omtaler, at da fugles syn tilsyneladende er langt 
bedre end deres hørelse, reagerer de mindre på støj en tidligere antaget, og at støj påvirker fugle 
langt mindre end man tidligere har troet, hvorimod den blotte tilstedeværelse af ”noget”, andre dyr, 
mennesker, hunde eller fly er af langt større betydning. Formanden gør bl.a. gældende, at undersø-
gelser fra udlandet viser, at den lave intensitet af flyvning ikke har indvirkning på fugle- eller dyreliv, 
og at udpegning af områder med flyveforbud er uden mening, hvis færdsel på jorden eller vandet 
med henholdsvis biler, landbrugsmaskiner og lystfartøjer i øvrigt stadig tillades. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Der kan kun meddeles dispensation 
fra en fredning i eller uden for et internationalt beskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer 
forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser for arter, som området 
er udpeget for, jf. stk. 2.  Videregående afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og hel eller 
delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af 
fredninger.  
 
Samsø Flyveplads er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. november 1981 om fredning 
af arealer ved Stavns Fjord, Samsø. 
 
Flyvepladsen grænser op til Natura 2000-område nr. 55, som består af EF-habitatområde H51 Stavns 
Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede og EF-fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord. Området 
er endvidere udpeget som Ramsar-område R14 Stavns Fjord og tilgrænsende farvand. 
 
Natura 2000-området overflyves, når der sker start mod øst og ved landinger fra øst. Støjen er større 
ved start end ved landinger. Det er især landingerne, som kommer til at ske nærmere Natura 2000-
området, når banen forlænges og tærskelsmarkeringen rykkes. Drejningen på 3 grader af banen 
medfører, at campingpladsen vest for flyvepladsen ikke længere overflyves, når start- og landings-
banen benyttes i lige linje. Flyene vil fortsat overflyve Stavns Fjord og Eskeholm efter drejningen af 
banen.  
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Ifølge bekendtgørelse nr. 9524 af 24. september 2012 om bestemmelser om flyvning over særligt 
støjfølsomme naturområder i Danmark skal flyvning i højder lavere end 1.000 fod (300 m) undgås, 
bortset fra ved start og landing, hvor en sådan flyvning i lavere højde så vidt muligt skal udføres i 
lige linje over pågældende område. Det omhandlende Natura 2000-område er omfattet som et sær-
ligt støjfølsomt naturområde. 
 
Naturstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt, ligesom det ansøgte ikke vil ødelægge eller 
beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Naturstyrelsens vurdering og 
finder det tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke er tale om en påvirkning i strid med habitatreglerne, 
og at naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, dermed i denne sag ikke er til hinder for en dispensation 
fra fredningens bestemmelser. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte fredningsnævnets 
vurdering af, at der er tale om et projekt, der alene indebærer mindre ændringer i forhold til de 
eksisterende forhold, og som ikke vil stride mod fredningens formål. 
 
På denne baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse fra Fredningsnævnet for 
Midtjylland, østlige del, af 18. juni 2014 om udvidelse og ændring af start- og landingsbanen på 
Samsø Flyveplads på matr.nr. 10 Stauns By, Onsbjerg og 40 Toftebjerg By, Onsbjerg, på adressen 
Flyvervej 10, 8305 Samsø.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at nævnet i denne afgørelse ikke vurderet om det er muligt 
at miljøgodkende selve flyvepladsen, idet nævnet alene har taget stilling til den ansøgte ændring af 
flyvepladsen med forlængelse og drejningen af banen i henhold til fredningen.  
 

 

 

 

 

Line Theil Elikofer 
Ankechef 

/ 
Anna-Grethe U. Pedersen 

Cand. Scient. Ph.D. (biolog) 
 
Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 
 
• Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, FN 2012.99, marh@domstol.dk; midtjyllando-

est@fredningsnaevn.dk  
• Samsø Kommune, aubme@samsoe.dk; kommune@samsoe.dk 
• Samsø Air Service v/Rune Balle, rune@seaplanes.dk  
• Naturstyrelsen, Att.: Fredningsregistret, nst@nst.dk  
• Århus Kommune, j.nr. 13.02.01G01, vandmiljo@mtm.aarhus.dk; lhop@aarhus.dk; 

post@aarhus.dk   
• DN Samsø, samsoe@dn.dk; marialmoeller@gmail.com 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

•   Søren Pedersen, soeren.pedersen@outlook.dk  
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

                                                                                                                           Den 28. juni 2016 

 

 

FN-MJØ-59-2016: Arrangement Åben Hjortholm 

Fredningsnævnet har den 4. maj 2016 fra Samsø Kommune modtaget en udtalelse og en ansøgning 

om at gennemføre et offentligt arrangement på Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø den 29. og 30. 

juli 2016. Arrangementet gennemføres af Samsø Kommune i samarbejde med Hjortholms ejer An-

ders Lassen.  

Hjortholm er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af area-

ler ved Stavns Fjord. Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjor-

den fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme 

beskyttelsen af fuglelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige ka-

rakter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentlighe-

den forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området. Offentligheden har ikke adgang til de 

øvrige øer og holme i fjorden vest for Besser rev. 

Samsø Kommune har anført, at arrangementet blev afholdt første gang i 1988 i samarbejde med 

Hjortholms ejer. Herefter er arrangementet blevet afholdt med 2-3 års mellemrum. Hjortholm er den 

største af holmene i Stavns Fjord og anses som den både naturhistorisk og kulturhistorisk mest inte-

ressante. Hjortholm er lukket for offentlig adgang året rundt. Arrangementet er derfor en sjælden og 

unik mulighed for at opleve Hjortholms særegne landskab. Arrangementet er tidligere afviklet over 

to dage i juli eller august og har været afholdt med videst muligt hensyntagen til området herunder 

ynglende og rastende fugle samt jagtinteresser. Som ved tidligere arrangementer sørger Samsø Na-

turskole, der hører under Samsø Kommune, for at sejle deltagerne mellem Gammelholm og Hjort-

holm. Deltagere må ikke sejle til Hjortholm i egne joller. På Hjortholm vil der være mulighed for at 

deltage i guidede rundvisninger. Der forventes omkring 200 deltagere i alt over de 2 dage. Ejeren har 

meddelt tilladelse til arrangementet. 

Aarhus Kommune har den 27. maj 2016 udtalt, at det vurderes, at arrangementet kan finde sted uden 

væsentlige gener for Hjortholms natur, herunder fugle- og øvrigt dyreliv. Arrangementet afholdes 

udenfor fuglenes ynglesæson, og der er tale om en naturrundvisning af kort varighed. Det ansøgte 

vurderes derfor at være i overensstemmelse med fredningens formål, og en dispensation anbefales af 

hensyn til formidling af områdets naturværdier for offentligheden, der normalt har ingen eller be-

grænset adgang til området. 

Naturstyrelsen har den 16. juni 2016 som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbe-

skyttelseslovens § 33, stk. 4 udtalt, at Hjortholm er beliggende i Natura 2000 område nr. 55. Stavns 

Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Det er Naturstyrelsens vurdering, at arrangementet skal 

vurderes i forhold til den forstyrrelse, det kan medføre i forhold til arter på udpegningsgrundlaget. 

Da arrangementet foregår i slutningen af juli, er ynglesæsonen for fuglearterne på udpegningsgrund-

laget overstået, selvom det ikke kan udelukkes, at der kan findes en forstyrrelse af enkelte ynglefugle 

sted, hvis arterne f.eks. har måttet opgive årets første kuld og foretaget omlæg. Området øst for 

Samsø er et betydeligt fældeområde for edderfugle og indeholder nogle af de tætteste koncentratio-

ner af edderfugle i Danmark om sommeren. Da Hjortholm er beliggende i den vestlige del af Stavns 
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Fjord, og da der tale om begrænset sejlads mellem Gammelholm og Hjortholm i et begrænset tids-

rum, er det Naturstyrelsens vurdering, at arrangementet ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget eller 

Natura 2000 området negativt i væsentlig grad.  

Naturstyrelsen har henledt opmærksomheden på, at ansøgningen også skal behandles af Naturstyrel-

sen, Søhøjlandet efter bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord mv. 

Fredningsnævnet har tidligere meddelte dispensationer til tilsvarende projekter, og fredningsnævnet 

har uden at foretage en besigtigelse drøftet ansøgningen med Samsø Kommune, Aarhus Kommune 

og Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med andre besigtigelser på Samsø den 22. juni 

2016.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Stavns Fjord 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 ansøg-

te 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 med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-

bredelsesområde 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. 

Da projektet gennemføres af Samsø Kommune under forhold, som sikrer opretholdelsen af forholde-

ne på Hjortholm, og da arrangementet kan bidrage til en oplevelse af forholdene på Hjortholm, med-

deler fredningsnævnet dispensation. 

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 
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 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.  

 

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. Per Even Rasmussen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Samsø Kommune, 

5. Aarhus Kommune 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Kulturstyrelsen, 

12. Region Midtjylland, 

13. Friluftsrådet, Samsø, 

14. Naturstyrelsen Søhøjlandet. 

15. Samsø Naturskole, 
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16. Anders Lassen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 

(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

                                                                                                                           Den 28. juni 2016 

 

 

FN-MJØ-69-2016: Lovliggørelse af en shelterplads 

Fredningsnævnet har den 31. maj 2016 fra Samsø Kommune modtaget en udtalelse og en ansøgning 

om lovliggørelse af en række forhold på en shelterplads på matr.nr. 6 Alstrup By, Besser, Alstrup 9, 

8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Claus Norlyk.  

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af 

arealer ved Stavns Fjord. Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til 

fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme 

beskyttelsen af fuglelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige ka-

rakter af området opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentlighe-

den forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af området.  

Fredningen af Stavns Fjord fastlægger følgende om bebyggelse mv.: 

Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger samt til-

bygning til eksisterende bebyggelse, og der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, 

hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. Fredningen er dog ikke til hinder for, at 

der opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms drift 

som landbrugsejendom. Det er dog en betingelse, at bygningshøjden ikke nødvendiggør dispensation 

fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlovens § 43, dvs. at højden ikke overstiger 12,5 

m for avls- og driftsbygninger, dog 15 m for visse siloer, eller 8,5 m for andre bygninger. For ny 

bebyggelse på en allerede eksisterende landbrugsejendom er det yderligere en betingelse, at den nye 

bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, medmin-

dre der er tale om et sædvanligt læskur for kreaturer. Der må også anbringes skure eller skurvogne til 

skovbrugsdrift, og der må opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende småbygninger i eksiste-

rende haver. Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger, herunder fly-

vepladser, campingpladser, motorbaner, skydebaner, oplagspladser eller lossepladser. Der må heller 

ikke anbringes faste hegn, mure, tårne og lignende eller master, herunder master for luftledninger til 

strømforsyning. Der må dog opsættes de faste hegn, som er nødvendige i forbindelse med landbrugs- 

eller skovdrift, herunder vildthegn samt sædvanlige hegn ved beboelse. Der må ikke anbringes cam-

pingvogne og lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog 

campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Fredningen er heller ikke 

til hinder for etablering af spejderlejre inden for det på fredningskortet dertil afgrænsede område på 

Østerhede. 

 

Fredningsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til shelterpladsen, og Natur- og Miljøklagenævnet 

har i forbindelse med en klage om en sag om landzonetilladelse truffet afgørelse om placering af 

shelters, bålhytte og vildmarkstoilet. 

 

Samsø Kommune har i sin udtalelse beskrevet forholdene på følgende vis: 

”Bålhytte og muldtoilet 
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Ved besigtigelsen opmålt til hhv. 12,5 m
2
 og 2,6 m

2
. Størrelse, udformning og placering vurderes at være i overensstem-

melse med det ansøgte og de opstillede vilkår.  

 

Sheltere 

Der er opstillet 4 sheltere, ved besigtigelsen opmålt til hhv. 7,2 m
2
, 9,4 m

2
, 4,5 m

2
 og 8,2 m

2
 – og ca. 1,70 meter i højden. 

Det fremgår af vilkårene, at shelterne skal være ca. 9 m
2
 og samlet ca. 36 m

2
. Størrelse og udformning vurderes på den 

baggrund, at være i overensstemmelse med vilkårene. Det vurderes endvidere, at vilkårene stadig overholdes, hvis det 

mindste shelter f.eks. ønskes udskiftet med et større, der matcher de 3 andre. Shelteret på 7,2 m
2
 er placeret overfor de 3 

andre – og dermed udenfor beplantningen. Af Natur & Miljøklagenævnets afgørelse fremgår det, at shelterne skal place-

res på matr. nr. 6 i forbindelse med beplantningen i skellet mellem matr. nr. 6 og matr. nr. 18. Det skal derfor sikres, at 

shelterne faktisk er placeret på matr. nr. 6, ligesom det ene shelter skal flyttes til beplantningen.     

 

Afstand til skel 

Af Natur & Miljøklagenævnets afgørelse fremgår det, at shelterne skal placeres med en afstand til skellet på Alstrupvej 5 

på mindst 50 meter. Ved besigtigelsen blev afstanden opmålt til ca. 52 meter (korteste afstand langs beplantning på matr. 

nr. 18). Det bemærkes, at opmåling er foretaget til dige / trærække, der ud fra besigtigelsen antoges at udgøre skelgræn-

sen (ifølge det elektroniske matrikelkort er skelgrænsen ca. 6 meter forskudt). Det vurderes derfor, at shelteret der flyttes, 

skal placeres syd for de øvrige sheltere.      

 

Jordvold 

Tidligere bakke på grunden er udjævnet til en ca. 70 meter lang jordvold. Volden er ca. 0,5 m høj og 6 m bred og adskil-

ler shelterpladsen fra resten af grunden, hvor de øvrige bygninger er. Den tidligere bakke var ikke en naturlig formation 

men vurderes ud fra luftfoto at være etableret i perioden 2006 – 2008. Kommunen har ikke kendskab til, at der oprinde-

ligt er meddelt tilladelse til bakken. Jordvolden vurderes, at kræve en dispensation fra fredningsnævnet, men kræver ikke 

landzonetilladelse efter planloven.  

 

Brændeskur 

Ved indkørslen til matriklen er der opført et nyt brændeskur på 6,8 m
2
 (træbeklædning 1 på 2). Brændeskuret kræver 

landzonetilladelse efter planloven – selvom der er tale om en primitiv bygning under 50 m
2
. Det skyldes at skuret ikke er 

beliggende i tilknytning til en beboelsesejendom og at der i forvejen er registreret flere udhuse på ejendommen. Skuret 

kræver desuden en dispensation fra fredningsnævnet.   

  

Savværk 

Den eksisterende bygning på 169 m
2
 er i BBR registreret som en tidligere landbrugsbygning fra 1969. Kommunen har 

tidligere oplyst , at ændret anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger kræver en landzonetilladelse, f.eks. hvis de 

tages i brug til erhvervsmæssig håndværks / industrivirksomhed som her, og at der i den forbindelse skal fremsendes en 

kortfattet ansøgning om etablering af et savværk på ejendommen, herunder placering af maskiner, aktivitetsniveau mm. 

Fredningsnævnet vil i den forbindelse også blive hørt og efter en konkret vurdering beslutte om savværket kræver en 

godkendelse ift. fredningsbestemmelserne. Ved besigtigelsen fremgik det at ca. halvdelen af bygningens facade er ændret 

fra hvidpudset murværk til træbeklædning 1 på 2. Ændringen af facaden vurderes at kræve en dispensation fra frednings-

nævnet.  

 

Øvrige bygninger 

Den eksisterende bygning på 65 m
2
 er i BBR registreret som en tidligere landbrugsbygning fra 1960, der i dag anvendes 

til oplagring / maskinhus. Af luftfoto fremgår det at der i perioden 2008- 2010 er foretaget ændringer af bygningen (nyt 

tag?). Det fremgår ligeledes at legetårn / svævebane syd for bygningen er etableret i samme periode. Kommunen har ikke 

yderligere oplysninger vedr. etablering / ændringer af disse bygninger.    

 

Opsummering 

Ud fra besigtigelsen vurderes følgende forhold fortsat at kræve lovliggørelse:   

 

1. Shelter på 7,2 m
2
 flyttes til beplantning, syd for de øvrige sheltere. 

2. Det sikres, at shelterne er placeret på matr. nr. 6 og ikke på matr. nr. 18.  

3. Ændret anvendelse af landbrugsbygning – etablering af savværk (landzonetilladelse, evt. fredningsdispensation)  

4. Ændret facadebeklædning på savværk (fredningsdispensation)   

5. Ny jordvold (fredningsdispensation)  

6. Nyt brændeskur (landzonetilladelse + fredningsdispensation)  

7. Eventuelle mangler i forbindelse med etablering / ændring af legetårn og mindre landbrugsbygning på 65 m
2
 

(fredningsdispensation).  
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Hvis ændringerne (pkt. 3 – 7) ønskes bevaret, anbefales det at fremsende en samlet ansøgning om lovliggørelse.  

Hvis der allerede nu er planlagt at opføre andre bygninger, eller foretage andre ændringer på ejendommen kan der med 

fordel søges om disse samtidig. …”  

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2016. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet, Claus Norlyk og Jesper Machholm, Samsø Kommune ved Sune Petersen og 

Peter Christiansen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved 

Maria Landschoff Gudiksen, Roland Ebert Jacobsen og Keld Sørensen. Det blev oplyst, at bålhytte, 

muldtoilet, shelters og deres afstand til skel opfylder betingelserne i Natur- og Miljøklagenævnets 

afgørelse. Claus Norlyk oplyste, at jordvolden består af ren muldjord. Der var i forvejen en mindre 

bakke, der blev gjort større med en bunke jord på ejendommen, som blev planeret. Brændeskuret 

blev opført for to år siden. Savværket fik ændret beklædning i foråret. Ændringen i den tidligere 

landbrugsbygning har bestået i beklædning med røde plader i stedet for rustne plader og i stedet for 

eternittagplader. Legetårnet blev opført i 2007. 

Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation og gjorde ansøger-

ne opmærksomme på, at der ikke må foretages yderligere ydre ændringer uden fredningsnævnets 

dispensation. 

Sune Petersen oplyste, at der er fremkommet naboindsigelser, og at der derfor skal ske politisk be-

handling i Samsø Kommune. Forhold, som kræver kommunens tilladelse, er derfor ikke endeligt 

godkendt uanset fredningsnævnets afgørelse. 

Det blev om et ønsket tørrehus oplyst, at der vil blive sendt tegninger til Samsø Kommune. Der blev 

efter beskrivelsen ikke fremsat indvendinger imod tørrehuset. Fredningsnævnet vil træffe afgørelse 

uden en yderligere besigtigelse, når sagen er blevet behandlet på sædvanlig vis.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Stavns Fjord betyder, at forholdene kræver fredningsnævnets lovliggørende dispensa-

tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende dispensation til de allerede etablerede forhold under hen-

visning til formålet med og udformningen af disse, ejendommens placering i fredningen og den be-

grænsede synlighed fra omgivelserne. 

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, 
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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 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.  

 

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. Per Even Rasmussen, 

3. Naturstyrelsen, København, 

4. Samsø Kommune, 

5. Aarhus Kommune 

6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 

10. Dansk Botanisk Forening, 

11. Kulturstyrelsen, 

12. Region Midtjylland, 
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13. Friluftsrådet, Samsø, 

14. Claus Norlyk og Jesper Machholm. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-45-2017 og FN-MJØ-51-2017. Vandhul og udhus 

Fredningsnævnet har den 1. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etab-
lere et vandhul på matr.nr. 3 Nordby Hede, Nordby, Kanhave 28, 8305 Samsø. Fredningsnævnet har endvi-
dere den 15. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt udhus 
til erstatning for et andet udhus, der nedrives på matr.nr. 4a Nord Hede, Nordby, ligeledes Kanhave 28, 8305 
Samsø. Ansøgningerne er indgivet af ejendommens ejer Erland Kaneborg Jørgensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommene besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen 
for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommene er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må ikke foretages terrænændringer. 

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opført et skur på 48 m2 til erstatning for et skur på 17 m2. Det 
opføres i stålplader på trykimprægnerede stolper med to åbne sider mod nordvest og syd. Tagbeklædningen 
bliver stålplader. 

Aarhus kommune har i en udtalelse den 18. maj 2017 anført, at der er ansøgt om etablering af et 314 m2 
vandhul på landbrugsjord. Vandhullets placering er ikke helt tydelig i ansøgningen, men det ligger på en 
brakmark ca. 400-500 meter fra stranden. Arealet er et svagt skrånende landbrugsareal ud mod fjorden, der 
på fredningskortet er vist som landbrugsjord. Arealet vurderes ud fra luftfoto at have været udlagt til brak 
siden 1990érne. Specielt hvis arealet omkring vandhullet forbliver ekstensivt udnyttet i form af brak eller 
afgræsning, vil vandhullet som følge af den nære placering til kysten og anden natur kunne bidrage positivt 
til bestanden af padder i Stavns Fjord området, f.eks. som ynglevandhul for Grønbroget Tudse, Strandtudse 
og Stor Vandsalamander.  

Aarhus Kommune har endvidere anført, at ejendommen ligger indenfor Natura 2000 området Stavns Fjord, 
som indeholder Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsarområde nr. 14 
Stavns Fjord med tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Stavns Fjord er desu-
den udpeget som vildtreservat. Det vurderes, at projektet ikke vil kunne få negative konsekvenser for det 
internationale naturbeskyttelsesområde eller særligt beskyttede Bilag IV -arter.  

Fredningsnævnet har behandlet sagerne på et møde med besigtigelse den 31. maj 2017. I besigtigelsen del-
tog endvidere Erland Kaneborg Jørgensen, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars 
Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Gudiksen. Det kunne konstateres, at 
udhuset var opført. Erland Kaneborg Jørgensen oplyste, at opførelsen var sket i marts 2017 til erstatning for 
et gammelt og væltet skur, der var ca. ½ så stort som det nye skur. Han skal bruge det til opbevaring af ma-
skiner og til cykler til sin cykeludlejningsvirksomhed. Han forpagter nu jorden ud, men står overfor selv at 
skulle drive jorden som økologisk landbrug. Ejendommen er registreret som en landbrugsejendom. Fred-
ningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt lovliggørende dispensation til udhuset og dispensation til 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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vandhullet på vilkår om, at det skal udføres efter de retningslinjer, der fastlægges af Samsø Kommune, og på 
vilkår om, at den afgravede jord køres væk, medmindre der opnås tilladelse til at placere det helt eller delvist 
på diget. Opmærksomheden blev henledt på, at forholdene også kræver dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Udhuset er opført som erstatning for et faldefærdigt udhus og til brug for driften på ejendommen. På den 
baggrund og da udhuset ikke er synligt i landskabet, meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation. 
Da vandhullet kan medvirke til at fremme naturen, meddeles der endvidere dispensation til at etablere dette 
på de vilkår, der fastsættes af Samsø Kommune.  

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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 



3 
 

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 klagesa-
gen 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 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 partshø- ring. 

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 Brage Michelsen, 
2. Per Even Rasmussen, 
3. Erland Kaneborg Jørgensen, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sagsnr.17/020038 og 17/18000, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,  
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, 
12. Friluftsrådet, Samsø, 
13. Region Midtjylland, 
14. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-47-2017. Udhuse og balkon 

Fredningsnævnet har den 3. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at opfø-
re to udhuse og en balkon på matr.nr. 2b Stauns By, Onsbjerg, Stauns 9, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgi-
vet af ejendommens ejer Ole Dalsgård Bach. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver.  

Det fremgår af ansøgningen, at udhusene skal opføres på fundament og beklædes med sortmalet træ (1 på 
2). Taget beklædes med tagpap i 15 graders hældning. Balkonen placeres i den vestlige gavl i 1. sals højde, 
hvor der i dag er en dør, som er forberedt til en mindre balkon. Balkonen udføres i hvidmalet træ eller stål. 

Aarhus Kommune har i en udtalelse den 17. maj 2017 anført, at det i ansøgningen er oplyst, at udhus 1 skal 
være 6 x 3,3 meter, i alt 19,8 m2. Udhus 2 skal være 6,5 x 2,5 meter, i alt 16,25 m2. Balkonen er i grundplan 
oplyst til at være 2,5 x 1,5 meter, i alt 3,75 m2.  

Aarhus Kommune har endvidere anført, at ejendommen ligger lige akkurat indenfor Natura 2000 området 
Stavns Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsar-
område nr. 14 Stavns Fjord med tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Stavns 
Fjord er desuden udpeget som vildtreservat. Det vurderes, at projektet ikke vil kunne få negative konsekven-
ser for det internationale naturbeskyttelsesområde eller særligt beskyttede Bilag IV -arter.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Ole Dalsgård Bach, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Gudiksen. Projektet blev gennemgået. Det blev bl.a. 
oplyst, at de to udhuse skal erstatte henholdsvis den campingvogn og det skur, der nu er på ejendommen. 
Huset er på 48 m2. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 
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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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Det er i fredningen tilladt at opføre mindre udhuse i private haver, og de opføres til erstatning for et andet 
skur, der fjernes. Der er endvidere tale om en mindre og ikke særligt synlig altan fra omgivelserne, som opfø-
res i tilknytning til en mindre beboelsesbygning. På denne baggrund meddeler fredningsnævnet dispensati-
on.  

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 
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-
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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 Brage Michelsen, 
2. Per Even Rasmussen, 
3. Ole Dalsgård Bach, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sag 17/018733-3, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, 
12. Friluftsrådet, Samsø,  
13. Region Midtjylland, 
14. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-53-2017. Overdækning ved eksisterende udhus 

Fredningsnævnet har den 16. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at etab-
lere en overdækning til eksisterende udhus på matr.nr. 1a Nordby Hede, Nordby, Østerby Skydebane, 8305 
Samsø. Ansøgningen er indsendt af Hjemmeværnskompagni Samsø. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at der 
med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse af 
området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden.  

Aarhus Kommune har i en udtalelse den 19. maj 2017 anført, at der er ansøgt om etablering af et ca. 16,6 m2 

halvtag i forlængelse af et eksisterende skur. Skuret er beliggende i eksisterende fyrreskov, og udvidelsen vil 
ske mod syd. Udvidelsen foretages på punktstøbt fundament og uden beklædning af sider. Der vil derfor 
alene blive 6 synlige stolper samt en rem til at bære tagkonstruktionen. Materialerne vil blive som på det 
eksisterende byggeri. 

Aarhus Kommune har videre oplyst, at Østerhede Skydebanen ligger indenfor Natura 2000 området Stavns 
Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsarområde 
nr. 14 Stavns Fjord med tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Stavns Fjord er 
desuden udpeget som vildtreservat. Det vurderes, at projektet ikke vil kunne få negative konsekvenser for 
det internationale naturbeskyttelsesområde eller særligt beskyttede Bilag IV -arter.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere kompagnichef Lasse Hjulmand, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars 
Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Gudiksen. Projektet blev gennemgået. 
Lasse Hjulmand oplyste, at overdækningen skal sørge for, at de kan rense geværerne i tørvejr efter brug. De 
er i dag nødsaget til at spænde teltduge ud mellem træerne for at være i tørvejr. Fredningsnævnet tilkende-
gav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 
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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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der efter sin placering og udformning ingen indflydel-
se har på oplevelsen af fredningen. 

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 
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. 
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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 Brage Michelsen, 
2. Per Even Rasmussen, 
3. Brattingsborg Gods,  
4. Hjemmeværnskompagni Samsø,  
5. Miljøstyrelsen, København, 
6. Samsø Kommune,  
7. Aarhus Kommune, sagsnr.17/022567-4, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,  
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
12. Dansk Botanisk Forening, 
13. Friluftsrådet, Samsø, 
14. Region Midtjylland, 
15. Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
 

Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-54-2017. Kajakskjul og udhus 

Fredningsnævnet har den 19. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at op-
føre et kajakskjul og et udhus på matr.nr. 4g Nordby Hede, Nordby, Kanhave 32, 8305 Samsø. Ansøgningen 
er indsendt af ejendommens ejer Lars Jensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden.  

Det fremgår af ansøgningen, at kajakskjulet bliver på 9 x 1,5 meter. Det opføres i træ og males i samme farve 
som sommerhuset. Der påtænkes pap eller måske grønt tag. Udhuset bliver på 5 x 4 meter. Det opføres på 
støbt sokkel i træ og males i samme farve som sommerhuset. Det skal bruges til opbevaring, og der indlæg-
ges el. Der påtænkes pap eller måske grønt tag. 

Ejendommen ligger indenfor Natura 2000 området Stavns Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 
Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsarområde nr. 14 Stavns Fjord med tilstødende farvand 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Stavns Fjord er desuden udpeget som vildtreservat.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Lars Jensen, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Dan-
marks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Gudiksen. Projektet blev gennemgået. Fredningsnæv-
net tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. Fredningsnævnet tilkendegav endvidere på forespørg-
sel, at bygningerne ikke kan males i svenskrød, men derimod i jordfarven rødbrun eller anden jordfarve. 
Opmærksomheden blev henledt på, at forholdene også kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.   

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 
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.  
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Der er ikke i forvejen et udhus på ejendommen, og der findes efter en konkret vurdering af ejendommen og 
dens beliggenhed og kajakskjulets udformning og placering grundlag for at meddele dispensation. Fred-
ningsnævnet meddeler derfor dispensation til det samlede projekt.  

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 
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. 
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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 Brage Michelsen,
2. Per Even Rasmussen,
3. Lars Jensen
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Samsø,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.



1 

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

Den 12. juni 2017 

FN-MJØ-48-2017. Nedrivning af badehytte og opførelse af sommerhus 

Fredningsnævnet har den 3. maj 2017 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til efter 
nedrivning af eksisterende bebyggelse at opføre et nyt hus og et bådhus på matr.nr. 34s og 34t Toftebjerg 
By, Onsbjerg, Havvejen 183, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejer Torben Bruno Ras-
mussen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet ikke at meddele dispensation. Begrundel-
sen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden.  

Aarhus Kommune har i en udtalelse den 17. maj 2017 anført, at det ud fra ansøgningen vurderes, at det sam-
lede areal, der ønskes bebygget, udgør ca. 90 m2 til erstatning for den nuværende bebyggelse på ca. 11 m2. 
Dertil kommer et ansøgt bådhus på 20,25 m2.  

Byggeriets udseende fremgår af et medsendt tegningsmateriale. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31. maj 2017. I besigtigelsen deltog 
endvidere Torben Bruno Rasmussen, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg 
Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Gudiksen. Projektet blev gennemgået. 
Torben Bruno Rasmussen oplyste, at badehytten er ved at rådne. Den er opført før fredningen. Der er hver-
ken el, vand eller sanitet i badehytten. Han købte ejendommen for ca. 1½ år siden. Der er ikke tilknyttet no-
gen byggeret i fredningen. Det er ikke korrekt, når Samsø Kommune har anført, at han ønsker opført et nyt 
udhus. Det er et fritidshus på 80 m2, han ønsker at opføre. Han har kigget på de andre fritidshuse i området, 
og det ansøgte fritidshus er ikke større end disse. Fredningsnævnet redegjorde udførligt for det problemati-
ske i en fredning i at erstatte en badehytte på 11 m2 med et sommerhus på 80 m2 eller 90 m2, hvortil i øvrigt 
også ønskes opført et bådhus på 20 m2. Da projektet også skal behandles af Kystdirektoratet i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen og af Samsø Kommune i forhold til ændring af status til beboelse, afhænger fred-
ningsnævnets endelige afgørelse af en vurdering af, om den bør afvente disse myndigheders behandling af 
ansøgningen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelsen besluttet at træffe afgørelse uden at afvente afgørelser fra Kystdi-
rektoratet og Samsø Kommune.    

Torben Bruno Rasmussen har den 6. juni 2017 sendt sine supplerende bemærkninger til sagen. Han har bl.a. 
anført, at der ikke er tale om et skur, men et hus som er opført i 1929 inden fredningen. Det står der fortsat 
med sin originale indretning. Det er indrettet med sovepladser og til spisning og ophold med et lille køkken, 
og der er udenfor et lille Dash. Huset er isoleret og kan opvarmes med gasovn. Huset er en tidslomme fra 
1929 og er ikke fulgt med tiden i relation til faciliteter. Det har siden 1929 været brugt som fritidshus og 
trænger til en opgradering til nutidig standard.    

Denne afgørelse er behandlet 
i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med 
sagsnr. 18/05656. 
Klik her for at se afgørelsen.
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Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

Den eksisterende bygning helt ud til stranden er en badehytte på 11 m2, der ikke kan benyttes til beboelse. 
Det er fredningsnævnets opfattelse, at udskiftning af denne bygning med en større bygning i form af et 
sommerhus er i strid med både hensynet bag fredningen og fredningens bestemmelser om forbud mod be-
byggelse. Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation til en ansøgning om at udskifte badehytten 
med et sommerhus. Fredningsnævnet har i lyset af bemærkningerne om badehyttens stand ikke indvendin-
ger mod en renovering af denne, hvis den ikke udvides størrelsesmæssigt og ikke får en væsentligt ændret 
ydre fremtoning. En renovering, som medfører ydre bygningsændringer, skal dog forinden forelægges fred-
ningsnævnet til godkendelse.   

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 
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.  
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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 Brage Michelsen,
2. Per Even Rasmussen,
3. Torben Bruno Rasmussen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune, sag 17/018735-3,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Samsø,
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen,
15. Kystdirektoratet.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 8. maj 2018

FN-MJØ-15-2018. Opera-arrangement i Kanhavekanalen

Fredningsnævnet har den 31. januar 2018 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
afholde et operaarrangement den 23. juli 2018 i Kanhavekanalen på Samsø, matr.nr. 1a Nordby Hede, Nord-
by. Fredningsnævnet har den 19. februar 2018 modtaget Aarhus Kommunes udtalelse om ansøgningen. 
Ejendommen ejes af Brattingsborg Gods ved Anders Lassen. Ansøgningen er indsendt af Søholm Opera og 
Støtteforening.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fugleli-
vet i området. Det fremgår af fredningen, at der skal udarbejdes et ordensreglement for offentlighedens 
færdsel og ophold i området, og at dette ordensreglement, som skal godkendes af fredningsnævnet, skal 
indeholde forbud mod brug af højttaleranlæg og kraftig gengivelse af musik og lignende i fri luft.

Der er udarbejdet et sådant ordensreglement, men Kanhavekanalen er på det tilhørende kortmateriale ikke 
indtegnet som omfattet af reglementet.

Aarhus Kommune har anført, at der er tale om et gratis friluftsarrangement af 30 minutters varighed, hvor 
publikum står eller sidder rundt om på græsset. Der forventes mellem 30 og 200 tilskuere. Opførelsen kom-
mer til at foregå lige ved siden af skibet i Kanhavekanalen. Der medvirker en tenor og en sopran, og der bru-
ges et digitalt klaver, som tilsluttes strøm via en batteridrevet forstærker, der ligeledes forstærker de to san-
gere en lille smule. Det er nødvendigt, da området omkring vikingeskibet er meget åbent, så selv en opera-
sanger ville få besvær med at synge stedet ordentligt op. Der opsættes endvidere et mindre podie på højst 3 
x 2 meter med justerbare ben til at sikre, at klaveret står plant.

Aarhus Kommune har videre opført, at Brattingsborg Gods, som ejer ejendommen, og Samsø Kommune, 
som lejer arealet, ikke har indvendinger mod arrangementet. 

Aarhus Kommune har yderligere anført, at Kanhavekanalen ligger inden for Natura 2000 området Stavns 
Fjord, som indeholder Habitatområde nr. 51 Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede, Ramsarområde 
nr. 14 Stavns Fjord med tilstødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Selve arrange-
mentet foregår lige udenfor Natura 2000 området. Selve Kanhavekanalen er et muligt levested for bilag IV-
arten Mark-Firben, som er almindelig på overdrevsarealer og kystskrænter på Samsø. I nærområdet omkring 
Kanhavekanalen findes der store sammenhængende naturområder med skov, krat, hede, overdrev, eng, 
strandeng og strand, som udgør egnede yngle- og rasteområder for Mark-Firben. Arrangementet, som fore-
går på en mindre del af overdrevet i et begrænset tidsrum, vurderes ikke at forringe artens yngle- og foura-
geringsmuligheder i området. Det er således kommunens vurdering, at projektet ikke vil få negative konse-
kvenser for naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget i det internationale naturbeskyttelsesområde 
eller særligt beskyttede bilag IV-arter. 

Danmarks Naturfredningsforening har meddelt fredningsnævnet ikke at have indvendinger mod en dispen-
sation, men har anbefalet at der stilles vilkår om oprydning.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets afgørelse

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det følger af fredningsbestemmelserne, at arrangementet med sit 
indhold af lydforstærkning kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk. 1, selvom arealet ikke i ordensreglementets kortmateriale er indtegnet som omfattet af ordensregle-
mentet. 

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at 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 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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der er et tidsbegrænset enkeltstående arrangement, 
hvor der alene er tale om en begrænset lysforstærkning, og som sådan ikke findes at have betydning for de 
formål, der skal beskyttes ved fredningen.

Dispensationen meddeles på vilkår om, at der sker oprydning af skrald mv. efter arrangementet.

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). 
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. 
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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 Brage Michelsen,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Brattingsborg Gods,
4. Søholm Opera og Støtteforening ved Lise Christensen,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Samsø Kommune, Teknisk afdeling
7. Samsø Kommune, Naturafdelingen, 
8. Aarhus Kommune, sag: 18/004632-7
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
13. Friluftsrådet, Samsø,
14. Dansk Botanisk Forening,
15. Region Midtjylland,
16. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 11. september 2018

FN-MJØ-49-2018. Shelter

Fredningsnævnet har den 23. april 2018 modtaget en ansøgning om at opføre en shelter på matr.nr. 11 
Nordby Hede, Nordby, Langørevej 4, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgivet af Bo Christiansen for ejendom-
mens ejere.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver fred-
ningsnævnets dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog i henhold til fredningens § 4b opstilles mindre drivhu-
se, havehuse og lignende småbygninger i eksisterende haver. 

Det fremgår af ansøgningen, at shelterens grundareal vil blive på ca. 7 m2 og 170 cm høj i fronten. Den vil 
blive placeret i haven i umiddelbar tilknytning til eksisterende garage/udhus. Den vil have en yderst begræn-
set synlighed i forhold til omgivelserne og vil ikke have nævneværdig landskabelig påvirkning.

Miljøstyrelsen har som teknisk bistand til fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 33, stk. 4 
anført, at ejendommen er i Natura-2000 område nr. 55 (fuglebeskyttelsesområde nr. 31 og habitatområde 
nr. 51).

Aarhus Kommune har den 23. august 2018 udtalt, at det er kommunens vurdering, at projektet ikke har ne-
gativ påvirkning på Natura-2000 området, dets udpegningsgrundlag eller bilag IV-arter. Kommunen har i 
øvrigt ikke bemærkninger til projektet.

Kystdirektoratet har i en afgørelse af 5. juli 2018 anført, at shelteren er omfattet af undtagelsesbestemmel-
sen i naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3, hvorefter der kan etableres mindre bygninger i tilknytning til boli-
gen og højst 15 meter fra denne i lovligt eksisterende haver.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. august 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere Bo Christiansen, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Kasper Sørensen og Claus Larsen og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller og Merete Hammeken. Projektet blev gen-
nemgået. Bo Christiansen henviste til ansøgningen og Kystdirektoratets afgørelse og anførte, at shelteren 
efter hans opfattelse er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 4b. Sune Petersen anførte, at det også er 
Samsø Kommunes opfattelse. Fredningsnævnet tilkendegav ikke at have bemærkninger til shelteren, men at 
ville vende tilbage med en afgørelse, som tager stilling til, om projektet kræver fredningsnævnets dispensa-
tion. 

Fredningsnævnets afgørelse

Det fremgår af fredningens § 4b, at der kan opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende småbygninger i 
eksisterende haver. Det er efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen fredningsnævnets op-

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2

fattelse, at shelteren er omfattet af denne fredningsbestemmelse og derfor ikke kræver fredningsnævnets 
dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dis-
pensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

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). 
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.
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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 Brage Michelsen,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Bo Christiansen,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening,
12. Friluftsrådet, Samsø, 
13. Region Midtjylland,
14. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 11. september 2018

FN-MJØ-80-2018. Vinduer i tagflade

Fredningsnævnet har den 7. juni 2018 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at isætte vinduer i 
taget i forbindelse med en nyindretning af 1. sal på hovedbygningen på matr.nr. 1a Stavns By, Onsbjerg, 
Stauns 3, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgivet af arkitekt Anders Kjeldmand for ejendommens ejer.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver. 

Det fremgår af sagen, at de ydre bygningsændringer består i isætning af to ovenlysvinduer mod syd med 
størrelser på 67x163 cm, ét ovenlys mod øst med en størrelse på 34x45 cm og ét ovenlys mod nord med en 
størrelse på 150x580 cm. Det er om det sidstnævnte ovenlysvindue anført, at det er nordvendt og derfor er 
uden genskin fra solen.  

Det nordvendte ovenlysvindue er i projektet illustreret på følgende måde:
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Aarhus Kommune har anført ikke at have bemærkninger til projektet. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. august 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere ejendommens ejere Tor Nørretranders og Rikke Ulk med arkitekt Anders Kjeldmand, Samsø 
Kommune ved Sune Petersen, Kasper Sørensen og Claus Larsen og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Maria Landschoff Møller og Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Danmarks Naturfredningsfore-
ning anbefalede, at der ikke meddeles dispensation til det store vindue, da det er fremmedartet for områ-
dets ejendomme. Der kan i stedet isættes en kvist. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

Det er på baggrund af en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, dens placering i landskabet og 
den samlede bebyggelses størrelse og nuværende ydre fremtræden fredningsnævnets opfattelse, at det 
nordvendte ovenlysvindue ikke har en sådan betydning for oplevelsen af fredningen, at der er grundlag for 
ikke at meddele dispensation.

På den baggrund og da de øvrige vinduer i forhold til deres placering og størrelse er uden betydning for ople-
velsen af fredningen, meddeler fredningsnævnet dispensation.

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). 
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. 
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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 Brage Michelsen,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Tor Nørretranders,
4. Arkitekt Anders Kjeldmand,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Samsø Kommune,
7. Aarhus Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Samsø, 
14. Region Midtjylland,
15. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 11. september 2018

FN-MJØ-83-2018. Tilbygning

Fredningsnævnet har den 12. juni 2018 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at opføre en tilbyg-
ning på matr.nr. 27b Besser By, Besser, Stenskov 15, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgivet af ARCH Arkitek-
ter for ejendommens ejer.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver. 

Det fremgår af sagen, at ejendommen er en helårsbolig med et bebygget areal på 62 m2 med udnyttet 1. sal. 
Der er i alt 103 m2 boligareal i hovedbygningen. Herudover er der et anneks med et boligareal på 31 m2, såle-
des at det samlede boligareal er på 134 m2. Der søges om at opføre endnu en anneksbygning med et areal på 
ca. 31 m2 og en mellembygning/udestue på 7m2, der skal forbinde de to anneksbygninger.

Ansøgerne har bl.a. oplyst, at projektet består i at udvide bebyggelsen med en overdækket udestue og et 
ekstra rum, der kan bruges som disponibelt rum, opbevaring eller kontor. Tilbygningen er placeret mod ad-
gangsvejen fra Stenskov og er opført i samme stil som den eksisterende bebyggelse. Højden på tilbygningen 
er valgt, så den ikke er synlig fra Stauns fjord, da den ligger bag den bebyggelse, der allerede er opført. Den 
opføres i materialer som det eksisterende hus og er placeret mod vejen og vil ikke være synlig fra kystlinjen.

Projektet er illustreret i ansøgningsmaterialet.

Aarhus Kommune har anført, at ejendommen er indenfor Natura 2000 området Stavns Fjord, men at projek-
tet ikke vurderes at få negative konsekvenser for det internationale naturbeskyttelsesområde eller bilag IV-
arter. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 24. august 2018. I besigtigelsen 
deltog endvidere arkitekt Klaus Krogh, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Kasper Sørensen og Claus Lar-
sen og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller og Merete Hammeken. Projektet blev 
gennemgået. Klaus Krogh oplyste, at den garage, der tidligere er blevet meddelt dispensation til nogenlunde 
samme sted på ejendommen, ikke vil blive opført. Sune Petersen oplyste, at det er uafklaret, hvor skelgræn-
sen til naboejendommen er, hvilket bør afklares. Tilbygningen vil endvidere blive placeret tættere på skel 
end den afstand, kommunen normalt tillader, hvilket kræver en særlig begrundelse. Fredningsnævnet be-
mærkede i den forbindelse, at den ansøgte placering i fredningsmæssig henseende er langt at foretrække i 
forhold til en placering på den anden side af det nuværende anneks tættere på og med udsyn til og indsigt 
fra kysten. Fredningsnævnet tilkendegav i øvrigt, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte, der med sin placering og udformning som den øvri-
ge bebyggelse på ejendommen ikke findes at påvirke oplevelsen af fredningen negativt. 

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). 
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 
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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 Brage Michelsen,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Dorte og Preben Bograd,
4. ARCH Arkitekter,
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Samsø Kommune,
7. Aarhus Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Samsø, 
14. Region Midtjylland,
15. Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 26. marts 2019

Berigtigelse af fredningsnævnets afgørelse af 22. marts 2019 med en meningsforstyrrende fejl i begrundel-
sen

FN-MJØ-028-2019. Arrangement Åben Hjortholm

Fredningsnævnet har den 13. marts 2019 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at gennemføre et 
offentligt arrangement på Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø den 17. og 18. august 2019. Arrangementet 
gennemføres af Samsø Kommune i samarbejde med Hjortholms ejer Anders Lassen.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fugleli-
vet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, 
og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ 
udnyttelse af området. Offentligheden har ikke adgang til de øvrige øer og holme i fjorden vest for Besser 
rev.

Samsø Kommune har anført, at arrangementet blev afholdt første gang i 1988 i samarbejde med Hjortholms 
ejer. Herefter er arrangementet blevet afholdt med 2-3 års mellemrum. Hjortholm er den største af holmene 
i Stavns Fjord og anses som den både naturhistorisk og kulturhistorisk mest interessante. Hjortholm er lukket 
for offentlig adgang året rundt. Arrangementet er derfor en sjælden og unik mulighed for at opleve Hjort-
holms særegne landskab. Arrangementet er tidligere afviklet over to dage i juli eller august og har været 
afholdt med videst mulig hensyntagen til området, herunder ynglende og rastende fugle og jagtinteresser. 
Som ved tidligere arrangementer sørger Samsø Naturskole, der hører under Samsø Kommune, for at sejle 
deltagerne mellem Gammelholm og Hjortholm. Deltagere må ikke sejle til Hjortholm i egne joller. På Hjort-
holm vil der være mulighed for at deltage i guidede rundvisninger. Der forventes omkring 200-300 deltagere 
i alt over de to dage. Ejeren har meddelt tilladelse til arrangementet.

Aarhus Kommune har med henvisning til kommunens tidligere udtalelser til brug for fredningsnævnets tidli-
gere dispensationer anbefalet, at der meddeles dispensation.

Naturstyrelsen har den 13. marts 2019 meddelt dispensation.

Hjortholm er beliggende i Natura 2000 område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø østerflak og Nordby hede. Det 
fremgår af Naturstyrelsens udtalelse til brug for fredningsnævnets seneste dispensation, at arrangementet 
skal vurderes i forhold til den forstyrrelse, det kan medføre i forhold til arter på udpegningsgrundlaget. Ar-
rangementet foregår efter, at ynglesæsonen for fuglearterne på udpegningsgrundlaget er overstået, men 
det kan ikke udelukkes, at der kan findes en forstyrrelse af enkelte ynglefugle sted, hvis arterne f.eks. har 
måttet opgive årets første kuld og foretaget omlæg. Området øst for Samsø er betydeligt fældeområde for 
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edderfugle og indeholder nogle af de tætteste koncentrationer af edderfugle i Danmark om sommeren. Da 
Hjortholm er beliggende i den vestlige del af Stavns Fjord, og da der er tale om begrænset sejlads mellem 
Gammelholm og Hjortholm i et begrænset tidsrum, var det Naturstyrelsens vurdering, at arrangementet ikke 
kunne påvirke udpegningsgrundlaget eller Natura 2000 området negativt i væsentlig grad. 

Fredningsnævnet har tidligere meddelt dispensationer til tilsvarende arrangementer, og fredningsnævnet 
har uden at foretage en besigtigelse drøftet ansøgningen med Samsø Kommune, Aarhus Kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening i forbindelse med andre besigtigelser på Samsø den 19. marts 2019.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Stavns Fjord betyder, at arrangementet 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 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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Da arrangementet gennemføres af Samsø Kommune under forhold, som sikrer opretholdelsen af forholdene 
på Hjortholm, og da det kan bidrage til en oplevelse af forholdene på Hjortholm, meddeler fredningsnævnet 
dispensation.

Afgørelsen er i lyset af tidligere tilsvarende dispensationer truffet af fredningsnævnets formand, jf. forret-
ningsorden 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 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. Michael Fruerlund Gram,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Brattingsborg Gods,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune,
7. Naturstyrelsen, Søhøjlandet, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Friluftsrådet, central,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,
14. Dansk Botanisk Forening, København,
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen.



1

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

Den 15. april 2019

FN-MJØ-150-2018. Genopførelse af udhus

Fredningsnævnet har den 23. november 2018 modtaget en ansøgning om at genopføre et udhus på matr.nr. 
53a Besser By, Besser, Stenskov 18, 8305 Samsø. Ansøgningen er indgivet af arkitekt Anders Kjeldmand for 
ejendommens ejere Iben og Otto Schiøtz.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver. 

Det fremgår af ansøgningen, at det eksisterende udhus på 25 m2 er i dårlig stand og nedstyrtningstruet. Der 
ønskes opført et nyt udhus på 32 m2 med nogenlunde samme placering, således at det dog rykkes 1½ meter 
mod syd. Det opføres i nogenlunde samme højde og størrelse som let byggeri med cementbaserede hvide 
træfiberplader. Der pålægges tagpap. De eksisterende vinduer og døre genbruges. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 55, Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede (habitatområde nr. 51). Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af udpegningsgrundlaget eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere arkitekt Anders Kjeldmann, Samsø Kommune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommune ved Lars 
Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen og Merete 
Hammeken. Projektet blev gennemgået. Der var ikke andre bemærkninger til projektet, end at der procentu-
elt er tale om en større udvidelse. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.
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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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det eksisterende udhus er faldefærdigt, og der er ikke tale om et særligt stort udhus, selvom det procentuel 
udvides i ikke uvæsentligt omfang. Udhuset har i forhold til ejendommens øvrige bygningsmasse endvidere 
ikke en fremtrædende placering i landskabet. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation. 

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). 
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. 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. Iben og Otto Schiøtz,
3. Arkitekt Anders Kjeldmand,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.



1 
 

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

 
Den 15. april 2019 

 

FN-MJØ-123-2018. Ovenlysvinduer 

Fredningsnævnet har den 27. september 2018 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at isætte to 
ovenlysvinduer på en bygning på matr.nr. 11 Nordby Hede, Nordby, Langørevej 4, 8305 Samsø. Ansøgningen 
er indgivet af ejendommens ejer Marie Dybkjær. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver.  

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes etableret to ovenlysvinduer på den vestvendte tagflade. De måler 
begge 54 x 76 cm og monteres i forbindelse med en renovering af taget. 

Miljøstyrelsen har oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 55, Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede (habitatområde nr. 51). Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af udpegningsgrundlaget eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.  

Det er oplyst, at Kystdirektoratet har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen del-
tog endvidere Marie Dybkjær og Robert Dybkjær, Samsø Kommune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommune 
ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen og 
Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt di-
spensation.  

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til ovenlysvinduerne, da den ydre bygningsændring ikke påvirker 
landskabsoplevelsen negativt. 

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 
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 
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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. Jens Henrik Larsen, 
2. Marie Dybkjær, 
3. Samsø Kommune, 
4. Aarhus Kommune,  
5. Miljøstyrelsen, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. april 2019

FN-MJØ-022-2019. Vikingearrangement ved Samsø Naturskole

Fredningsnævnet har den 18. februar 2019 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at holde et 
vikingearrangement ved Samsø Naturskole, matr.nr. 15 Nordby Hede, Nordby, Langørevej 12, 8305 Samsø. 
Ansøgningen er indgivet af Samsø Naturskole sammen med Samsø Museum.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver. Der må ikke anbringes campingvogne og lignende, og teltslagning må ikke 
finde sted. Privatbesøgende hos grundejere må dog campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejen-
dommens bygninger. Fredningen hindrer ikke etablering af spejderlejre indenfor et nærmere afgrænset om-
råde. På fredningskortet for Grønhoved, der omfatter matr.nr. 15 Nord Hede, Nordby, er vist signatur for 
opholdsareal, hvor offentligheden har ret til at færdes til fods og tage ophold.

Det fremgår af ansøgningen, at Samsø Museum i samarbejde med Samsø Naturskole ønsker at skabe et nyt 
formidlingsformat, hvor det på levende vis kan vises de besøgende, hvordan man mener, at mennesket leve-
de omkring Stavns Fjord i vikingetiden. Træffet skal centreres omkring en vikingelejr, hvor de besøgende kan 
opleve vikingernes daglige liv. Man kan smage maden, der laves over bålet, man kan prøve dragterne og 
redskaberne, man kan lave sin egen amulet i ben og se et får, der slagtes, og dernæst skindet, der garves. 
Der vil være et madtelt, hvor man kan købe vikingefrokost og mjød. Derudover skal der være en række akti-
viteter ude i landskabet, f.eks. sanketure, reenactment af slag og en kulturhistorisk vandring med en vikinge-
specialist. Der er tale om et pilotprojekt til afklaring af, om projektet skal gentages i 2020. 

Det fremgår videre af ansøgningen, at selve lejren placeres tæt på Samsø Naturskoles arealer i et afgrænset 
område, men der vil være aktiviteter på hele halvøen Grønhoved og etableres et parkeringsområde. Det 
forventes, at der vil være 20-30 frivillige vikinger tilknyttet Moesgaard Museum, som vil overnatte i lejren i 
medbragte vikingetelte. Der forventes et besøgstal på 150-300 pr. åbningsdag. Vikingetræffet skal være 
åbent for publikum 30. maj og 1. juni 2019. Den 29. maj og den 2. juni 2019 afsættes til henholdsvis opsæt-
ning og nedpakning af telte mv.  

Aarhus Kommune har oplyst, at ejendommen/Grønhoved er beliggende i Natura 2000-område nr. 55, Stavns 
Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (habitatområde nr. 51), Ramsarområde nr. 14 Stavns Fjord med til-
stødende farvand og Fuglebeskyttelsesområde nr. 31 Stavns Fjord. Projektet vurderes ikke at medføre nega-
tive naturmæssige konsekvenser, hverken for bilag IV-arter eller Natura 2000-området i øvrigt.

Aarhus Kommune har anbefalet fredningsnævnet at meddele dispensation.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Samsø Museum ved Naja Kjærgaard Laursen, Samsø Kommune ved Bjarne Manstrup og Kasper 
Sørensen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff 
Møller, Søren Jørgensen og Merete Hammeken. Naja Kjærgaard Laursen og Bjarne Manstrup redegjorde for 
projektet, der politisk ikke er endeligt afklaret. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at projektets tema 
konkret kan tillægges betydning ved spørgsmålet om dispensation, som i givet fald eventuelt kunne gøres 
tidsbegrænset til ét arrangement, der så efterfølgende kan evalueres. Fredningsnævnet tilkendegav, at der 
vil blive meddelt dispensation.   

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Naturskolen og området omkring denne bruges i forvejen til formidling. Området er endvidere vant til et 
publikumstryk, idet det bruges af skoler og spejdere. På den baggrund og på baggrund af projektets formål 
og tidsmæssige udstrækning sammenholdt med fredningsbestemmelserne om adgang til området meddeler 
fredningsnævnet dispensation til dette ene ansøgte projekt i 2019.

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). 
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. Jens Henrik Larsen,
2. Samsø Museum,
3. Moesgaard Museum,
4. Samsø Naturskole,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune, 
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København og Samsø
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
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14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. april 2019

FN-MJØ-146-2018. Terrænændringer

Fredningsnævnet har den 21. november 2018 fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling på Samsø 
modtaget en henvendelse om en udført terrænregulering på Lystoftevej 16, 8305 Samsø. Ejendommen ejes 
af Merete og Dennis Winther Jørgensen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 10. juli 1980 om fredning af arealer omkring 
Brøndkæret. Arealernes tilstand må ikke ændres. Der må ikke foretages terrænændringer.

Merete og Dennis Winther Jørgensen har oplyst, at de i de sidste to år i henhold til en dispensation fra fred-
ningsnævnet har nedrevet et gammelt sommerhus og opført et nyt sommerhus på ejendommen. Der blev i 
forbindelse med vådt føre lagt et kørelag stabilgrus på vejen til ejendommen og ved selve sommerhuset. Det 
er tænkt at skulle retableres med græsareal som tidligere. Der er ikke lavet større terrænændringer, men 
arealet fremtræder med stabilgrus og ikke græs grundet den tørre sommer i 2018. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Merete og Dennis Winther Jørgensen, Samsø Kommune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommu-
ne ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen 
og Merete Hammeken. Terrænændringen blev drøftet. Der blev opnået enighed om en løsning, hvorefter 
terrænets afgrænsning mod det omgivende terræn udjævnes efter Aarhus Kommunes anvisninger.

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer omkring Brøndkæret 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.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger og en tidligere dispensation til udskiftning af et sommer-
hus til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3.

Fredningsnævnet meddeler efter områdets terrænformer og omfanget af terrænændringen lovliggørende 
dispensation til denne på vilkår om, at arealets afgrænsning mod det omgivende terræn udjævnes efter Aar-
hus Kommunes anvisninger. 

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 
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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). 
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:
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1. Jens Henrik Larsen,
2. Merete og Dennis Winther Jørgensen,
3. Samsø Kommune,
4. Aarhus Kommune, 
5. Miljøstyrelsen, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 15. april 2019

FN-MJØ-116-2018. Fortolkning af lokalplan i forhold til fredningsbestemmelser - lovliggørelse

Fredningsnævnet har den 5. september 2018 fra Samsø Kommune modtaget en forespørgsel om lokalplan 
nr. 45 for Langør i forbindelse med en meddelt byggetilladelse på matr.nr. 1z Nordby Hede, Nordby, Langø-
revej 21, 8305 Samsø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Der må ikke opføres ny bebyggelse eller foretages ændringer i eksisterende bygninger, hvis det 
ændrer på bygningens ydre fremtræden. Der må dog opstilles mindre drivhuse, havehuse og lignende små-
bygninger i eksisterende haver. 

Det er i fredningen en særbestemmelse for det område, ejendommen er beliggende i, hvorefter fredningen 
ikke hindrer byggearbejder, som er omfattet af lokalplan nr. 78.3 for Langør, hvis byggearbejdet ikke nød-
vendiggør dispensation fra lokalplanen. 

Den gældende lokalplan for Langør er nu lokalplan nr. 45 fra oktober 2002. Det fremgår af lokalplanens af-
snit 4.6.1 om boligbebyggelse, at ny bebyggelse skal placeres i overensstemmelse med det viste på et kortbi-
lag. Der er ikke anvist placering for ny bebyggelse for matr.nr. 1z Nordby Hede, Nordby på dette kortbilag, 
som alene angiver de to bygninger, der på fredningstidspunktet var på ejendommen. Det fremgår videre af 
afsnit 4.6.2, at beboelsesbygninger skal opføres som længehuse (rektangulære). Det fremgår endelig af af-
snit 4.6.3 om garager, carporte og udhuse, at det kun er tilladt at opføre én fritliggende garage/udhusbyg-
ning på hver ejendom.   

Samsø Kommune har oplyst, at der i 2013 blev meddelt byggetilladelse til en uopvarmet mellembyg-
ning/udestue mellem de to eksisterende længer, der bestod af et stuehus og en garage. Det blev dengang 
vurderet, at det ikke var nødvendigt med en dispensation fra lokalplan nr. 45.

Miljøstyrelsen har oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 55, Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede (habitatområde nr. 51). Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af udpegningsgrundlaget eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Samsø Kommune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks 
Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen og Merete Hammeken. Ejendom-
mens ejere havde ikke mulighed for at deltage i besigtigelsen. Kasper Sørensen redegjorde for sagen, herun-
der at det i forbindelse med byggetilladelsen i 2013 blev vurderet, at projektet med en mellembygning ikke 
krævede dispensation fra lokalplan nr. 45 for Langør og derfor heller ikke krævede fredningsnævnets dispen-
sation. Der er i forbindelse med en ny byggeansøgning, som er trukket tilbage, opstået tvivl om, hvorvidt 
denne fortolkning er korrekt, og der ønskes derfor fredningsnævnets stillingtagen til spørgsmålet både i rela-
tion til det konkrete byggeri, men også for en fremadrettet praksis. Lokalplanens angivelse af nyt byggeris 
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placering er ikke relevant, da byggemulighederne i området er udnyttet. Danmarks Naturfredningsforening 
anførte, at det er godt, at mellembygningen er trukket væk fra vandet. 

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen, men har deltaget i sagens 
afgørelse.

Fredningsnævnets afgørelse

Bebyggelsen fremtræder efter den udførte mellembygning ikke som længehuse, og der er ikke i lokalplanen 
for Langør angivet mulighed for at bygge det pågældende sted. Det er på den baggrund fredningsnævnets 
opfattelse, at projektet nødvendiggjorde en dispensation fra lokalplan nr. 45 og derfor også en dispensation 
fra fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan med-
dele dispensation til et projekt, hvis det ikke strider mod fredningens formål.

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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Projektet blev udført på baggrund af en byggetilladelse i 2013. Pa den baggrund og efter en konkret vurde-
ring af forholdene på ejendommen meddeler fredningsnævnet lovliggørende dispensation til mellembygnin-
gen.

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). 
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. 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. John David Kendal,
3. Stine Carsten Kendal og David Michael Kendal,
4. Andreas Peter Henrik Tholstrup og Catherine Kendal Tholstrup,
5. Samsø Kommune,
6. Aarhus Kommune, 
7. Miljøstyrelsen, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
15. Region Midtjylland,
16. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 22. juli 2019

FN-MJØ-154-2018. Reservoir til markvanding

Fredningsnævnet har den 6. december 2018 fra Samsø Kommune modtaget en ansøgning om at etablere et 
reservoir til markvanding på matr.nr. 3c Toftebjerg By, Onsbjerg.  Ansøgningen er indgivet af Brdr. Kjeldahl 
I/S, som ejer ejendommen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages terrænændringer, herunder opfyldning, 
planering eller afgravning. 

I forbindelse med fredningssagens behandling anførte Overfredningsnævnet bl.a. i sin enstemmige udtalelse, 
at der fandtes at burde foretages enkelte ændringer af de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet 
havde besluttet at gennemføre, bl.a. således at der blev tilladt terrænændringer med det formål at etablere 
vandreservoirer til brug for kunstig vanding. Dette blev imidlertid ikke anført i fredningsbestemmelserne. 

Aarhus Kommune har anført, at ansøgningen omfatter et ca. 7.500 m2 elipseformet markvandingsreservoir 
med indvendige mål på 150 x 50 meter i toppen og 132 x 32 meter i bunden med indvendige anlæg på 1:2 og 
udvendige anlæg på 1:3. Det vil modtage vand fra et større drænsystem på marker beliggende vest, sydvest 
og syd for reservoiret. Det er kommunens foreløbige vurdering, at det forholdsvist store bassin med den 
ansøgte placering kunne stride mod fredningsformålet om bevarelse af landskabets karakter, idet der er tale 
om et større terrænmæssigt indgreb i den oprindelige kystskrænt ud for Stavns Made. Lavningen kan engang 
have rummet et mindre kær eller vådområde, men der vurderes aldrig at have været en større sø det pågæl-
dende sted. Hvis projektet skal gennemføres, bør det afklares, hvordan det berører områdets kulturhistori-
ske interesser, og specielt bør Moesgaard Museum høres forud for anlægsfasen. Der bør foreligge en mere 
præcis højdemodel og etableringsplan, en bundkote og en topkote og et skråningsanlæg med en given hæld-
ning, hvoraf det fremgår, hvordan der skal udlignes til det omkringliggende terræn. Det vurderes, at der kan 
findes alternative placeringer udenfor fredningen. 

Brdr. Kjeldahl I/S har uddybet projektet og baggrunden for dette og har bl.a. anført, at der i fredningen er 
meddelt 22 dispensationer til markindvindingsanlæg på op til 8.000 m2. Den konkrete placering betyder, at 
anlægget ikke vil være synligt fra omgivelserne.   

Samsø Kommune har den 25. april 2019 meddelt landzonetilladelse til det ansøgte reservoir og til placering 
af overskudsjord/terrænregulering op til 1½ meter omkring reservoiret. Landzonetilladelsen blev givet på 
vilkår om, at Moesgaard Museum kontaktes i god tid, inden arbejdet påbegyndes, at der ikke etableres øer i 
reservoiret, at opgravet materiale tilpasses omkringliggende arealer ud fra en vedlagt graveplan med max. 
1½ meter terrænregulering og i øvrigt tilpasset det omkringliggende landskab bedst muligt, at reservoiret 
etableres med naturlige snoninger, at der etableres en fire meter zone langs brinken, hvor bundhældningen 
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og udvendige anlæg ikke overstiger 1:4, mens der centralt i anlægget kan laves anlæg på 1:2, at tilstanden på 
det beskyttede dige mod vest ikke ændres, at der kun tilføres lokalt opsamlet drænvand og ikke tilføres vand 
fra andre drænsystemer eller boringer,  at eventuelle andre vilkår i medfør af vandforsyningsloven og natur-
beskyttelsesloven overholdes, og at der rettes henvendelse til kommunen, når arbejdet er fuldført.    

Miljøstyrelsen har udtalt, at det ansøgte ikke berører et Natura 2000-område, og at det efter Miljøstyrelsens 
umiddelbare vurdering ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019. I besigtigelsen delt-
og endvidere Jens Kjeldahl, Samsø Kommune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og 
Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen og Merete Hammeken. Det 
ministerudpegede medlem af fredningsnævnet deltog ikke i besigtigelsen.

Jens Kjeldahl redegjorde uddybende for projektet og baggrunden for det. Den tørre sommer i 2018 har vist, 
at det er nødvendigt med et reservoir til vand til grøntsagsproduktionen. Placeringen er valgt ud fra en lang 
række hensyn. Der er som følge af terrænformerne tale om et naturligt indvindingssted, hvor det ikke vil 
være nødvendigt at pumpe vandet til brug for markvanding. Andre undersøgte placeringer har kollideret 
med fortidsmindebeskyttelse, strandbeskyttelse og naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ikke muligt med en 
placering udenfor fredningen eller de nævnte beskyttelseslinjer. Han oplyste på forespørgsel, at der ikke vil 
blive etableret en vold i forbindelse med placeringen af det afgravede materiale. 

Kasper Sørensen oplyste, at projektet kræver landzonetilladelse, og at projektet skal drøftes politisk i Samsø 
Kommune.

Lars Eg Hoppe oplyste supplerende i forhold til Aarhus Kommunes udtalelse, at omkring ½ af de dispensatio-
ner fra fredningen, der er henvist til, er egentlige markindvindingsbassiner udført med 1:5. Overfred-
ningsnævnets positive indstilling til at tillade terrænændringer med det formål at etablere vandreservoirer til 
brug for kunstig vanding er ikke gentaget i fredningsbestemmelserne. En indvindingstilladelse vil muligvis 
kræve en VVM-undersøgelse.

Der blev peget på, at det kan være nødvendigt at høre Moesgaard Museum.   

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav gerne at ville afgive en udtalelse efter at have drøftet projek-
tet i bestyrelsen.

Fredningsnævnets formand orienterede om, at fredningsnævnet forinden en tilbagemelding vil drøfte sagen 
på baggrund af sagsakterne, det, som er blevet oplyst under besigtigelsen, Danmarks Naturfredningsfore-
nings efterfølgende bemærkninger, som afhængigt af indholdet vil blive sendt i høring, og en gennemgang af 
fredningsbestemmelserne og fredningsnævnets praksis.

Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende anført, at der ikke protesteres mod den ansøgte place-
ring af reservoiret. Det anbefales, at der er præcise højdemodeller og planer for terrænregulering.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns Fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

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 
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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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Det fremgår af Overfredningsnævnets behandling af fredningssagen, at der blev udtrykt en positiv holdning 
til etablering af vandreservoirer til brug for kunstig vanding. Selv om det ikke blev gentaget i fredningsbe-
stemmelserne, må det således lægges til grund, at Overfredningsnævnet fandt det foreneligt med frednin-
gen med sådanne anlæg.

Det er på den baggrund fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Fredningsnævnet meddeler på den baggrund og efter fredningsnævnets praksis for vandreservoirer på Sam-
sø dispensation til projektet. Det er et vilkår for dispensationen, at der sker overholdelse af de vilkår i Samsø 
Kommunes landzonetilladelse, som vedrører landskabelige og kulturhistoriske forhold.

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). 
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 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. Brdr. Kjeldahl I/S,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Samsø Kommune,
5. Aarhus Kommune, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
10. Dansk Botanisk Forening,
11. Friluftsrådet, Aarhus bugt,
12. Friluftsrådet, Samsø, 
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 19. marts 2020

FN-MJØ-035-2020. Forlængelse af dispensation til råstofindvinding på Samsø 

Fredningsnævnet modtog den 11. marts 2020 Region Midtjyllands henvendelse om en ansøgning om forlæn-
gelse af den gældende dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 1a Nordby Hede, Nordby på Samsø. An-
søgningen er indsendt af ejendommens ejer Brattingsborg Gods ved Anders Lassen.

Fredningsnævnet har på skriftligt grundlag besluttet at forlænge dispensationen foreløbigt. Begrundelsen for 
afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages terrænændringer og således hverken ske 
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. 

Der er i fredningen en særbestemmelse for ejendommen, hvorefter fredningen ikke hindrer, at det skovbe-
voksede areal Trekanten overgår til hede eller overdrev. Fredningen hindrer heller ikke fortsat grusgravning i 
den eksisterende grusgrav i skovarealet Trekanten og heller ikke en sådan ikke erhvervsmæssig indvinding af 
grus, sten og sand, som er umiddelbart lovlig efter råstofloven. 

Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt dispensationer til udvidelse af grusgraven den 29. marts 1989, 
28. februar 2002 og 7. juni 2010. Den sidstnævnte dispensation blev meddelt for en periode på fem år, men 
blev ved fredningsnævnets afgørelse af 14. september 2015 forlænget til den 7. juni 2020. 

Der er nu ansøgt om forlængelse af denne dispensation i yderligere 3 år til den 7. juni 2023.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet behandler i forvejen en sag om ændring og udvidelse af området for råstofgravning (FN-
MJØ-140-2018). Fredningsnævnet har gennemført besigtigelse af området, men finder det på baggrund af 
en efterfølgende sagsoplysning nødvendigt at gennemføre en ny besigtigelse af området, inden der træffes 
afgørelse i sagen. 

Da den sag således ikke er afsluttet og ikke nødvendigvis kan forventes afsluttet inden udløbet af dispensa-
tionen den 7. juni 2020, er der grundlag for at forlænge den nugældende dispensation.

Fredningsnævnet finder dog ikke grundlag for nu at forlænge den nugældende dispensation i 3 år, idet den 
endelige afklaring omkring en forlængelse bør ske i forbindelse med afgørelsen om ansøgningen om ændring 
og udvidelse af området for råstofgravning.

Der meddeles derfor nu kun en forlængelse af dispensationen til det tidspunkt, hvor der tages stilling til an-
søgningen om dispensation til ændring og udvidelse af området for råstofgravning.

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.

Klagevejledning
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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). 
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.
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Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Bjarne Golles,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Brattingsborg Gods ved Anders Lassen,
4. Region Midtjylland, sagsnr. 1-50-71-42-15,
5. Miljøstyrelsen,
6. Samsø Kommune,
7. Aarhus Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Aarhus bugt,
14. Friluftsrådet, Samsø, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 10. juni 2020

FN-MJØ-042-2020. Genopførelse af et udhus 

Fredningsnævnet modtog den 25. marts 2020 en ansøgning om at genopføre et udhus på matr.nr. 51a Bes-
ser By, Besser, Stenskov 1, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Karen og Dan Carls-
son. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fort-
sat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fug-
lelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området oprethol-
des, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for re-
kreativ udnyttelse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets til-
stand på fredningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisteren-
de bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Det fremgår af ansøgningen, at den omfatter genopførelse af et eksisterende udhus. Det er på 32 m2 og er i 
BBR registreret som værksted/garage. Det er i meget dårlig stand med utæt tag, rådne spær og sætninger i 
murene. Det anvendes som værksted og til opbevaring af haveredskaber og havemaskiner. Det nye udhus på 
ligeledes 32 m2 ønskes placeret på nogenlunde sted som det eksisterende, men drejet 90o. Det rykkes dog en 
smule mod nordvest på grund af en eksisterende brønd. Det planlægges opført som et let byggeri med støbt 
sokkel, lette ydervægge udvendigt beklædt med træ og/eller cementbaserede træfiberplader og tagbelæg-
ning af tagpap. 

Aarhus Kommune har udtalt, at ejendommen er 30 meter fra Natura 2000 område Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede Stavns Fjord. Projektet vurderes ikke at ville ødelægge eller beskadige leve- eller 
voksesteder for bilag IV-arter eller at kunne påvirke området væsentligt. 

Kystdirektoratet har den 13. maj 2020 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udhuset. Kystdi-
rektoratet traf samtidig afgørelse om, at en terrasse skulle gøres mindre, og at to hegn skulle fjernes. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 2. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnets formand og kommunalt valgte medlem, Karen og Dan Carlsson, Samsø Kommune ved 
Sune Petersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken og Arne Krogh. Projektet blev 
gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. Det blev i øvrigt oplyst, at 
der inden fristen den 1. november 2020 vil ske lovliggørelse i relation til Kystdirektoratets afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse
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Fredningen af arealer ved Stavns fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

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 
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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der med den marginalt ændrede placering i forhold til 
det eksisterende udhus ikke findes at have nogen betydning for oplevelsen af det fredede landskab. 

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). 
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 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. Karen og Dan Carlsson,
3. Samsø Kommune,
4. Aarhus Kommune, 
5. Miljøstyrelsen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.



1

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

Den 10. juni 2020

FN-MJØ-061-2020. Renovering af bygninger

Fredningsnævnet modtog den 19. maj 2020 en ansøgning om at renovere bygninger på matr.nr. 1a Stavns 
By, Onsbjerg, Stauns 3, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejere Rikke Ulk og Tor Nørre-
tranders. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fort-
sat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fug-
lelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området oprethol-
des, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for re-
kreativ udnyttelse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets til-
stand på fredningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisteren-
de bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Fredningsnævnet meddelte den 11. september 2018 dispensation til at isætte vinduer i taget i forbindelse 
med en nyindretning af 1. sal på ejendommens hovedbygning.

Det er om baggrunden for projektet oplyst, at det omfatter ejendommens fire resterende bygninger, hvor-
ved en ældre, men meget velbygget landbrugsejendoms fem bygninger omdannes til en moderne ejendom, 
der huser en privatbolig og fire arbejdspladser i form af en antropologisk virksomhed, en forfattervirksom-
hed, et forlag og en foredragssal med tilhørende funktioner. Ændringerne sker i mest mulig respekt for de 
oprindelige bygningsmæssige kvaliteter. De ydre bygningsændringer omfatter tre af bygningerne. På én byg-
ning vil taget delvist blive fjernes, så det kun er murværksperiferien, der står tilbage med en højde på ca. 2½ 
meter. Den eksisterende indre gavl vil herefter fremstå som ydergavl for den resterende bygning. Gavlen er 
ikke muret helt op, men der vil blive muret næsten til kip og blive isat et trekantet vindue i toppen af den 
nye ydergavl med en dimension på 1/3 af gavlens bredde. Bygningen er herefter en walled garden. På én 
bygning isættes der syv klassiske tagvinduer og en kvist i taget. Kvisten og fire af vinduerne placeres på den 
nordlige tagside mod gårdspladsen og er således knap synlig udenfor ejendommen. Herudover erstattes en 
garagedør med en glasdør, og der opsættes en vindeltrappe udenfor en eksisterende døråbning på 1. sal, 
hvor der vil blive isat en glasdør. På én bygning vil der blive isat en ny port mod Stauns til erstatning for tre 
vinduer i gavlen. Det er muligt, at et af disse vinduer i stedet ønskes placeret på bygningens vestside. 

Projektet er i ansøgningsmaterialet illustreret ved tegninger.  

Aarhus Kommune har anført, at ejendommen er 10 meter fra Natura 2000 område N55 Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede Stavns Fjord. Det vurderes ikke at kunne ødelægge eller beskadige leve- eller vok-
sesteder for bilag IV-arter eller at kunne påvirke et Natura 2000 område væsentligt. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 2. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Rikke Ulk og Thor Nørretranders, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars 
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Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken og Arne Krogh. Projektet blev gen-
nemgået, og der blev udleveret opdateret tegningsmateriale i relation til den bygning, hvor der ønskes opsat 
tagvinduer og en kvist. Rikke Ulk og Thor Nørretranders sender dette digitalt til fredningsnævnet, Samsø 
Kommune og Aarhus Kommune. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

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 
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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2.

Det er på baggrund af en konkret vurdering af forholdene på ejendommen, dens placering i landskabet og 
den samlede bebyggelses størrelse og nuværende ydre fremtræden fredningsnævnets opfattelse, at byg-
ningsændringerne ikke har nogen betydning for oplevelsen af det fredede landskab. Der er særligt i relation 
til vindeltrappen lagt vægt på, at den ikke er synlig fra omgivelserne andet end ved en forbikørsel ved ind-
kørslen til ejendommen.

På den baggrund meddeler fredningsnævnet dispensation.

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). 
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. Jens Henrik Larsen,
2. Rikke Ulk og Thor Nørretranders,
3. Samsø Kommune,
4. Aarhus Kommune, 
5. Miljøstyrelsen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 10. juni 2020

FN-MJØ-096-2019. Campinghytter ved Sælvigbugten Camping 

Fredningsnævnet modtog den 19. september 2019 en ansøgning om at opføre to sammenhængende cam-
pinghytter ved Sælvigbugten Camping på matr.nr. 6a Stavns By, Onsbjerg, Staunsvej 2, 8305 Samsø. Ansøg-
ningen er indsendt af arkitekt Anders Kjeldmand for ejendommens ejer Birthe Snedker. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fort-
sat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fug-
lelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området oprethol-
des, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for re-
kreativ udnyttelse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets til-
stand på fredningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende 
indretninger og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisteren-
de bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Fredningsnævnet meddelte den 1. februar 2009 dispensation til at opføre to campinghytter og til at udføre 
tilbygninger til to eksisterende hytter på campingpladsen.

Det fremgår af ansøgningen, at campinghytterne hver har et areal på højst 30 m2 med en højde på 4 meter. 
Campinghytterne er i øvrigt illustreret ved tegningsmateriale. 

Aarhus Kommune har udtalt, at projektet vurderes ikke at vil påvirke et Natura 2000 område væsentligt eller 
at ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for bilag IV-arter. 

Det er oplyst, at Kystdirektoratet har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til campinghytterne. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 2. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Birthe Snedker og arkitekt Anders Kjeldmand, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kom-
mune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken og Arne Krogh. Pro-
jektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at dispensationen fra 2009 er udnyttet. Projektet består i opførelse 
af to campinghytter ved siden af de eksisterende campinghytter og med samme størrelse og ydre fremtræ-
den som disse, men således at de bygges sammen forskudt. Baggrunden for projektet er, at der er efter-
spørgsel efter sådanne større hytter. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.

---
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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 
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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, som i lyset af den eksisterende bygningsmasse på 
campingpladsen og med sin placering ikke findes at have nogen betydning for oplevelsen af det fredede 
landskab. 

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). 
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. 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. Birthe Snedker,
3. Arkitekt Anders Kjeldmand,
4. Samsø Kommune,
5. Aarhus Kommune, 
6. Miljøstyrelsen,
7. Danmarks Naturfredningsforening, København,
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, København,
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
11. Dansk Botanisk Forening, København,
12. Friluftsrådet, centralt,
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
14. Region Midtjylland,
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 10. juni 2020

FN-MJØ-105-2019. Oprensning af et vandhul 

Fredningsnævnet modtog den 3. oktober 2019 en ansøgning om at oprense et vandhul på matr.nr. 2q Stavns 
By, Onsbjerg, Staunsvej 5, 8305 Samsø. Ejendommen ejes af Pia og Bjarne Kleis. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse 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 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fort-
sat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fug-
lelivet i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området oprethol-
des, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for re-
kreativ udnyttelse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at der ikke må foretages terræ-
nændringer. 

Aarhus Kommune meddelte den 2. oktober 2019 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning 
af vandhullet. Det fremgår af afgørelsen, at vandhullet blev anlagt i perioden 1988-1995 med en størrelse på 
ca. 200 m2. Formålet med oprensningen er at fremme naturindholdet i vandhullet, der forventes at indgå i et 
græsningsprojekt med de omkringliggende naturarealer. Vandhullet har stejle brinker hele vejen rundt, der 
vil blive affladet ved, at kanten af brinken trækkes fra væk fra vandhullet. Samtidig ønskes en central ø fjer-
net for at få større dybde og et mindre kunstigt udseende på vandhullet.

Aarhus Kommune fastsatte som betingelser for dispensationen, at gravearbejdet foretages i perioden 1. 
oktober - 1. marts af hensyn til plante- og dyrelivet, at det oprensede materiale udlægges på marken i et 
tyndt lag på maksimalt 10 cm på den omkringliggende mark, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3, at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må blive større efter oprensningen, at der ikke ud-
sættes krebs, fisk, fugle eller andre dyr i vandhullet, og at der ikke må fodres i og ved vandhullet.

Aarhus Kommune har anført, at vandhullet er 0,4 km fra Natura 2000 område nr. 51 Stavns Fjord, Samsø 
Østerflak og Nordby Hede. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke området eller at få negativ virkning på 
bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 2. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Mads, Pia og Bjarne Kleis, Samsø Kommune ved Sune Petersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg 
Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken og Arne Krogh. Projektet blev gennem-
gået. Lars Eg Hoppe anførte i relation til Aarhus Kommunes dispensation, at der muligt vil være tale om en 
terrænændring på lidt mere end 10 cm. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Stavns fjord betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål.
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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 
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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 2.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til det projekt, som er godkendt af Aarhus Kommune, da det ikke 
findes at have nogen betydning for oplevelsen af det fredede landskab, og da projektet vil bidrage til områ-
dets naturindhold. 

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). 
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. 
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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. Jens Henrik Larsen,
2. Pia og Bjarne Kleis,
3. Samsø Kommune,
4. Aarhus Kommune, 
5. Miljøstyrelsen,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. december 2020

FN-MJØ-141-2020. Forlængelse af dispensation til råstofindvinding på Samsø 

Fredningsnævnet modtog den 11. marts 2020 Region Midtjyllands henvendelse om en ansøgning om forlæn-
gelse af den gældende dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 1a Nordby Hede, Nordby på Samsø. An-
søgningen er indsendt af ejendommens ejer Brattingsborg Gods ved Anders Lassen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages terrænændringer og således hverken ske 
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. 

Der er i fredningen en særbestemmelse for ejendommen, hvorefter fredningen ikke hindrer, at det skovbe-
voksede areal Trekanten overgår til hede eller overdrev. Fredningen hindrer heller ikke fortsat grusgravning i 
den eksisterende grusgrav i skovarealet Trekanten og heller ikke en sådan ikke erhvervsmæssig indvinding af 
grus, sten og sand, som er umiddelbart lovlig efter råstofloven. 

Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt dispensationer til udvidelse af grusgraven den 29. marts 1989, 
28. februar 2002 og 7. juni 2010. Den sidstnævnte dispensation blev meddelt for en periode på fem år, men 
blev ved fredningsnævnets afgørelse af 14. september 2015 forlænget til den 7. juni 2020. 

Der er ansøgt om forlængelse af denne dispensation i yderligere 3 år til den 7. juni 2023.

Fredningsnævnet forlængede den 19. marts 2020 dispensationen til det tidspunkt, hvor der tages stilling til, 
om der kan meddeles dispensation til ændring og udvidelse af området for råstofgravning (FN-MJØ-035-
2020). Fredningsnævnet har i en udtalelse den 14. december 2020 taget stilling til dette spørgsmål.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet forlænger med henvisning til de tidligere afgørelser dispensationen til at grave i de områ-
der, hvor råstofindvinding er påbegyndt.

Fredningsnævnet forudsætter således, at der ikke bliver tale om råstofindvinding i områder, som nu fremstår 
uberørte af råstofindvinding, idet en sådan råstofindvinding vil kræve en forudgående udtalelse fra Aarhus 
Kommune om beskyttet natur.  

Dispensationen udløber den 7. juni 2023.

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 bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
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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). 
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. 7, 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:
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1. Bjarne Golles,
2. Jens Henrik Larsen,
3. Brattingsborg Gods ved Anders Lassen,
4. Region Midtjylland, sagsnr. 1-50-71-42-15,
5. Miljøstyrelsen,
6. Samsø Kommune,
7. Aarhus Kommune, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
12. Dansk Botanisk Forening,
13. Friluftsrådet, Aarhus bugt,
14. Friluftsrådet, Samsø, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 14. december 2020

FN-MJØ-140-2018. Råstofgravning på Samsø

Fredningsnævnet modtog den 5. februar 2019 fra Samsø Kommune en anmodning fra Region Midtjylland om 
fredningsnævnets forhåndstilkendegivelse om ændring og udvidelse af råstofgraveområdet i Trekanten, 
matr.nr. 1a Norby Hede, Nordby. 

Fredningen

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns Fjord, der har som hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Fredningen har endvidere det formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden bedre muligheder for rekreativ udnyttelse 
af området. Arealernes tilstand skal bevares. Der må ikke foretages terrænændringer og således hverken ske 
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. 

Der er i fredningen en særbestemmelse for ejendommen, hvorefter fredningen ikke hindrer, at det skovbe-
voksede areal Trekanten overgår til hede eller overdrev. Fredningen hindrer heller ikke fortsat grusgravning i 
den eksisterende grusgrav i skovarealet Trekanten og heller ikke en sådan ikke erhvervsmæssig indvinding af 
grus, sten og sand, som er umiddelbart lovlig efter råstofloven. 

Den eksisterende mindre grusgrav i Trekanten var indtegnet på fredningskortet.

Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt dispensationer til udvidelse af grusgraven.

Der blev således den 29. marts 1989 meddelt dispensation til udvidelse af gravefeltet mod vest. Omfanget af 
udvidelsen fremgår ikke af dispensationen.

Der blev endvidere den 28. februar 2002 meddelt dispensation til udvidelse af graveområdet med ca. 3,7 ha 
vest for det hidtidige graveområde. Århus Amt havde anbefalet udvidelsen, da området stort set var det 
eneste område på Samsø, hvor det var muligt at indvinde sten og grus. Amtet anførte videre, at både det 
eksisterende graveområde og den ansøgte udvidelse var skjult i en større nåletræsbeplantning og derfor ikke 
kunne ses fra hverken heden eller kystvejen og derfor rent landskabeligt var af underordnet betydning. Fred-
ningsnævnet anførte i sin begrundelse for dispensationen, at der var tale om en afgrænset udvidelse af det 
eksisterende graveområde, og at der ikke skete ændringer i offentlighedens muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Fredningsnævnet henviste endvidere til den resursemæssige situation. 

Der blev yderligere den 7. juni 2010 meddelt dispensation til udvidelse af gravefeltet for en periode på fem 
år. Omfanget af udvidelsen fremgår ikke af dispensationen. Aarhus Kommune vurderede, at der var både 
positive og negative konsekvenser ved at udvide grusgraven yderligere. Kommunen ønskede derfor en fælles 
besigtigelse med fredningsnævnet og indstillede til fredningsnævnets overvejelse, om grusgraven allerede 
havde nået et omfang, hvor yderligere udvidelse ville stride mod fredningens formål og i modsat fald i for-
bindelse med en eventuel dispensation at meddele ejeren, at man ikke i fremtiden kunne forvente yderligere 
dispensation. Fredningsnævnet anførte i sin begrundelse for dispensationen, at det kunne tiltrædes, at der 
var både positive og negative konsekvenser ved en udvidelse, men at fredningens formål med bevarelse af 
landskabelige, naturmæssige, geologiske og rekreative hensyn ikke fandtes tilsidesat i så væsentligt omfang, 
at tilladelses burde nægtes især henset til, at der ikke var andre muligheder for råstofindvinding på øen. 
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Dispensationen blev meddelt med vilkår om anvist retablering. Dispensationen blev den 14. september 2015 
forlænget til den 7. juni 2020.

Ved fredningsnævnets afgørelse af 19. marts 2020 blev dispensation yderligere forlænget. Der var søgt for-
længelse i en periode på tre år til den 7. juni 2023, men fredningsnævnet forlængede alene dispensationen 
til det tidspunkt, hvor der tages stilling til ønsket om ændring og udvidelse af området for råstofgravning, 
idet den endelige afklaring omkring en forlængelse burde ske i forbindelse med afklaringen om selve områ-
det for råstofgravning. 

Det ønskede råstofgraveområde

Aarhus Kommune har i sin udtalelse til fredningsnævnet beskrevet området for grusgravning således:

”Nedenfor ses den gældende dispensation på i alt ca. 8,2 ha og det resterende område på ca. 1,2 ha. 
Søerne der er opstået efter grusgravning og det nuværende grusgravsområde er tilsammen ca. 16 ha 
og båndet af søer på række er ca. 1 km langt. Luftfotoet er fra 2018.

    

Nedenfor ses det ønskede nye arealudlæg til råstofplan 2020, der udgør godt 12 ha (luftfoto fra 2017).

”
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Aarhus Kommune har anført, at Trekanten, Nordby Hede og Mårup Skov tilsammen udgør en flad tange af 
gammel havbund i indsnævringen mellem Nordsamsø og Sydsamsø. Området er også et nationalt geologiske 
interesseområde. Den fortsatte indvinding af råstoffer i det fredede område er principielt uheldig, idet det 
oprindelige istidslandskab gradvist ændres. Det vurderes at være hensigten med fredningen, at Trekanten 
overvejende skal fastholdes som skov med mulighed for, at arealet kan overgå til hede eller overdrev. Hele 
området har et stort naturpotentiale til relativt hurtigt at kunne udvikle sig til hede og overdrev. Det er der-
for værd at bemærke, at hvis fyrreplantagen i Trekanten en dag afvikles, kan der skabes en stor åben hedes-
lette fra kyst til kyst på landtangen nord for Kanhave Kanal. Fortsat grusgravning vil give et markant andet 
resultat med søer i stedet. Biologisk har grusgravningen tilført området en større mangfoldighed på liv, idet 
man har erstattet en ensartet fyrreplantage med mere varierende fysiske forhold, hvor dyr og planter til-
knyttet ferskvandssøer og lysåbne forhold kan indfinde sig. Det er dog begrænset, hvor meget endnu en 
udvidelse af de eksisterende søer eller tilføjelse af nye søer vil tilføre området i den henseende. 

Aarhus Kommune har samlet indstillet til fredningsnævnets overvejelse, om grusgraven nu har nået et sam-
let omfang, hvor yderligere udvidelse vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnets besigtigelser den 19. marts og 12. september 2019

Fredningsnævnet behandlede oprindeligt sagen på et møde med besigtigelse den 19. marts 2019., hvori 
også deltog Region Midtjylland ved Annemarie Karlsen og Leif Pedersen, Søren Peter Kjeldahl, Samsø Kom-
mune ved Kasper Sørensen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved 
Maria Landschoff Møller, Søren Jørgensen og Merete Hammeken. Ved besigtigelsen redegjorde Leif Ander-
sen for og uddybede projektet og baggrunden for ønsket om en forhåndstilkendegivelse. Hvis der kan med-
deles dispensation fra fredningen, vil der i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse ske en tilbunds-
gående undersøgelse af alle relevante forhold. Det mindste af de gulmarkerede områder er efterbehandlet, 
mens det største af områderne ikke vil blive brugt til råstofindvinding, da det ikke indeholder den fornødne 
kvalitet råstoffer. Lars Eg Hoppe uddybede Aarhus Kommunes udtalelse. Det blev trods kommunens opfor-
dring ikke ved den seneste dispensation tilkendegivet, hvornår grænsen for mulig råstofindvendig er nået i 
forhold til fredningen. Det ønskes der om muligt fortsat en stillingtagen til. Landskabets autentiske karakter 
forsvinder ved fortsat udvidelse, og der er behov for en stillingtagen til, om det kan lade sig gøre. Den ønske-
de udvidelse vil berøre en anden form for natur på den anden side af den ene af søerne. Området er ikke i 
Natura-2000, og der er ikke lavet en vurdering af påvirkningen. Det vides ikke, om der er bilag IV-arter. Dan-
marks Naturfredningsforening anførte, at der er tale om en voldsom udvidelse. Hvis der gives tilladelse, kan 
det eventuelt ske i det nordligste område, så den sydlige del kan få ro. Fredningsnævnet tilkendegav at have 
forståelse for ønsket om en forhåndstilkendegivelse og at ville drøfte en sådan. En positiv tilbagemelding 
ville i givet fald indeholde et forbehold om Natura-2000. Det blev i øvrigt i forbindelse med besigtigelsen 
oplyst, at der er tale om en privat skov, men at der er givet offentlig adgang på de private stier i de efterbe-
handlede områder.

Fredningsnævnet konstaterede efter besigtigelsen, at ejendommens ejer ved en fejl ikke var indkaldt til be-
sigtigelsen. Fredningsnævnet besluttede derfor at gennemføre en ny besigtigelse med indkaldelse af både 
ejeren og de brugere, som havde overtaget kontrakten vedrørende grusgraven.

Denne besigtigelse blev gennemført den 12. september 2019. I besigtigelsen deltog foruden fredningsnæv-
net ejeren Anders Lassen med medarbejder Kasper Henriksen, brugerne Tommy Lykke Kristensen og Tonny 
Kirkegaard Svale, Region Midtjylland ved Leif Pedersen, Samsø Kommune ved Kasper Sørensen og Sune Pe-
dersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Maria Landschoff 
Møller, Søren Jørgensen og Merete Hammeken. Leif Pedersen redegjorde for projektet. Anders Lassen anfør-
te supplerende, at der ikke i forvejen er meget biodiversitet i det område, som ønskes inddraget. Der er end-
videre et hensyn at tage til Samsøs mulighed for at være selvforsynende med råstoffer. Der sker ingen æn-
dring i offentlighedens adgangsforhold ved en ændret tilladelse. Der er i forvejen meget fyrreskov i området. 
Han vil være lydhør over for de forslag, som måtte fremkomme om arealernes retablering. Han anførte i 
øvrigt, at der er en større afstand mellem søerne og det nye område, end umiddelbart fremgår af kortet, 
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således at det er det egentlige skovområde, som ønskes inddraget til råstofindvinding og ikke arealet mellem 
søerne og skoven. Det blev i øvrigt i forhold til de afgivne udtalelser præciseret, at der ikke er påtænkt nogen 
arealmæssig udvidelse af området for grusgravning. Det foreslåede nye område til grusgravning på 12 ha 
træder i stedet for de områder, som tidligere er udlagt til grusgravning, hvoraf 4 ha er urørt, mens der for 8 
ha vedkommende alene er sket afgravning af det øverste lag muld, mens der i øvrigt ikke er sket nogen rå-
stofudnyttelse. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at man ved en eventuel tilladelse kan stille vilkår 
om en etapevis udnyttelse af området. Leif Pedersen oplyste, at det vil være en naturlig del af en råstoftilla-
delse, at den gælder for 2-3 ha ad gangen og først kan udvides, når det hidtidigt anvendte areal er retable-
ret. Anders Lassen tilkendegav at ville være indstillet på et sådant vilkår.

Fredningsnævnet tilkendegav i øvrigt, at der i nødvendigt omfang kan ske en forlængelse af den allerede 
gældende tidsbegrænsede dispensation, hvis afklaringen af de fremtidige indvindingsmuligheder ikke er på 
plads inden den 7. juni 2020.    

Yderligere sagsoplysning

Aarhus Kommune har på fredningsnævnets forespørgsel besigtiget området og har den 27. januar 2020 ud-
talt sig om det råstofgraveområde, der i 2010 blev meddelt dispensation til, og hvorom det ved besigtigelsen 
blev oplyst, at det enten var urørt, eller at der alene var sket afgravning af det øverste lag muld, mens der 
ikke i øvrigt var sket nogen råstofudnyttelse. 

Det fremgår heraf, at delområde A er på ca. 1,2 ha. Arealet er urørt. Det er en plantage syd for grusvejen, 
der fører ind til grusgraven fra Havvejen. Området er afgrænset af højspændingsledninger mod vest og mod 
syd af et smalt åbent bælte i plantagen. Der er ensartet og ensaldret nålebeplantning af østrigsk fyr, som er 
tyndet minimum en gang. Der er meget sparsom og artsfattig vegetation i bunden, og mos dominerer på tykt 
lag af gamle nåle. Planter, der forekommer spredt, er Bølget bunke og hist og her Hedelyng, Engelsød, Smal-
bladet Mangeløv, Sand-Star; Alm. Kongepen og rensdyrlav. Der er ingen underskov eller etagering i skovens 
struktur. Jordbunden ligger ca. 1½ - 2 meter højere end det afgravede areal mod nord. Delområde B er på ca. 
3,1 ha. Det er et delvist udgravet areal helt uden vegetation og med bunker af sorteret grus og sand i forskel-
lige størrelser. Arealet er lavest i den nordlige ende og nærmer sig vandspejlskoten på den nærliggende sø. 
Det vurderes, at der er gravet 1½ - 2 meter ned under muldlaget, og der skal formentlig ikke graves meget 
længere ned, før man rammer vandspejlet i det åbne graveområde. Delområde C er på ca. 0,4 ha. Det er et 
smalt område under højspændingsledninger, hvor mulden/toplaget fra område B er lagt i et bælte, som ef-
terhånden er groet til med overdrevs- og hedevegetation. Der er en forstyrret, men relativ artsrig vegetation 
under masterne langs det åbne graveområde. Fra grusvejen og mod syd ud for delområde A er det decideret 
hedevegetation. 

Brattingsborg Gods har oplyst ikke at have bemærkninger til Aarhus Kommunes udtalelse.   

Delområderne A, B og C er illustreret på følgende vis.
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Region Midtjylland har efterfølgende præciseret inddelingen af området som illustreret ved det nedenfor 
anførte oversigtskort. Den røde markering er et areal på ca. 5,2 ha, som er et udlagt graveområde i Råstof-
plan 2016, hvor der endnu ikke er givet gravetilladelse. Den mørkegrå markering er et skovareal på ca. 2 ha 
sydøst for grusvejen, som fører hen til grusgraven. Indvindingstilladelsen på arealet er ikke udnyttet. Den 
grønne markering vedrører dels et areal på ca. 2½ ha, hvor der flere steder er gravet i dybden, men hvor der 
ikke længere graves, men i stedet er lagerplads, og dels et areal på ca. 1,1 ha, hvor der ikke er sket nogen 
videre råstofindvinding, men hvor muld og organisk sand er fjernet 1-1½ meter i dybden. Den orange marke-
ring er det areal på ca. 5½ ha, som er anvendt og efterbehandlet. Den gule markering er det areal på ca. 11,2 
ha, som ønskes udlagt til nyt graveområde. 

Fredningsnævnets besigtigelse den 2. juni 2020

Fredningsnævnet behandlede igen sagen på et møde med besigtigelse den 2. juni 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere ejeren Anders Lassen, Samsø Sten og Grus ved Tommy Lykke Kristensen og Tonny Kirkegaard 
Svale, Region Midtjylland ved Leif Pedersen og Annemarie Dalsgaard Karlsen, Samsø Kommune ved Sune 
Petersen, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken 
og Arne Krogh. Fredningsnævnets formand orienterede indledningsvis om, at fredningsnævnet efter sagens 
oplysninger har fundet det nødvendigt at gennemføre endnu en besigtigelse til drøftelse af og besigtigelse af 
både de områder, hvor der er gravet, og de områder, som ønskes medtaget i råstofplanen. Leif Pedersen 
oplyste i tilknytning hertil, at råstofplanen for tiden er i høring. Der vil i givet fald efterfølgende skulle søges 
om egentlig gravetilladelse, førend der kan ske råstofindvinding i nye områder. Han bemærkede i den forbin-
delse i relation til fredningsnævnets afgørelse af 19. marts 2020, at der i praksis er brug for en midlertidig 
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tilladelse i yderligere tre år på grund af den efterfølgende proces. Undersøgelser har vist, at der ikke er noget 
at komme efter i jorden i de uudnyttede områder. Tommy Lykke Kristensen og Tonny Kirkegaard Svale oply-
ste, at forlængelsen af den hidtidige tilladelse også er nødvendig, fordi de bruger arealet som opbevarings-
plads. Det er også baggrunden for, at der er et større område, som endnu ikke er retableret, selvom der ikke 
længere graves på arealet. Det er således både den fortsatte råstofindvinding og behovet for opbevaring, 
som gør det nødvendigt med en 3-årig forlængelse. Der skete råstofindvinding i en periode på omkring 15 år 
på det areal på 5,2 ha, som nu er retableret. Anders Lassen bemærkede i tilknytning hertil, at man bør være 
opmærksom på, at finanskrisen har haft betydning for efterspørgslen og i øvrigt, at der kunne være sket en 
yderligere gravning i området, men at det blev prioriteret i stedet at skabe natur. Det ansøgte nye areal er på 
11,2 ha, og det vil fremtidssikre råstofgravningen på Samsø. Det blev i forbindelse med besigtigelsen af det 
ønskede nye område drøftet, om området ville kunne rykkes længere mod Langørevej. Det blev oplyst, at 
der ikke er prøveboret uden for området, og at det derfor ikke vides, om det er egnet. Annemarie Dalsgaard 
Karlsen oplyste i øvrigt, at råstofplanen er i høring, og at der derfor ikke kan forventes en ændring i den kom-
mende 4-årige planperiode. Det kunne konstateres, at der er stor variation af natur indenfor de 11,2 ha, 
herunder i et sådant omfang af hede, at Lars Eg Hoppe anførte, at det er relevant at foretage en kortlægning 
af området i relation til naturbeskyttelseslovens § 3. Fredningsnævnets formand anførte, at fredningsnævnet 
vil afgive sin endelige udtalelse, når udtalelsen fra Aarhus Kommune foreligger. 

Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende udtrykt støtte til, at der meddeles dispensation.

Aarhus Kommunes udtalelse om § 3 og Natura 2000

Aarhus Kommune har foretaget en foreløbig vurdering vedrørende beskyttelsesstatus på naturarealerne ved 
grusgraven. Vurderingen er dateret 7. august 2020, men er sendt til fredningsnævnet og i høring den 3. 
november 2020. Det fremgår heraf sammenfattende, at kommunen ikke er indstillet på at meddele dispen-
sation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det fremgår videre, at grusgravning i det ansøgte område kan være i 
strid med habitatdirektivets beskyttelsesordning for bilag IV-arten markfirben, da grusgravning kan ødelæg-
ge yngle- og rasteområdet for arten. Inddragelse af området til udvidet grusgrav vurderes at kræve en kon-
sekvensvurdering i forhold til markfirben, og hvis denne ikke med sikkerhed kan afvise, at projektet vil skade 
artens bestand, kan projektet ikke tillades.

Aarhus Kommune har udarbejdet følgende oversigt over beskyttet natur, hvoraf hede er markeret med lilla:
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Fredningsnævnets bemærkninger

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en 
fredning, hvis der ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et inter-
nationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og leveste-
der for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvide-
re i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteo-
mråder 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.

Fredningen af Stavns Fjord har bl.a. til formål at opretholde landskabets karakter. Fredningen indeholder 
som udgangspunkt forbud mod erhvervsmæssig indvinding af grus, sten og sand, idet det dog fortsat kunne 
ske i den eksisterende grusgrav i Trekanten. Området for grusgravning er flere gange blevet udvidet væsent-
ligt ved fredningsnævnets dispensationer i forhold til den grusgrav, der eksisterede ved fredningens gennem-
førelse, idet der særligt er lagt vægt på nødvendigheden af fortsat at kunne indvinde råstoffer på Samsø. 

Det er imidlertid fredningsnævnets opfattelse, at en sådan begrundelse ikke i sig selv kan betyde, at der 
trods fredningens bestemmelser kontinuerligt kan ske en udvidelse af området for grusgravning og en konti-
nuerlig forøgelse af det område, hvor landskabets karakter ændres. På den baggrund finder fredningsnæv-
net, at det vil være i strid med fredningen at meddele dispensation til en yderligere arealmæssig udvidelse af 
området for grusgravning.

Fredningsnævnet må dog efter sagens oplysninger lægge til grund, at en del af de arealer, som på baggrund 
af fredningsnævnets dispensationer er udlagt til råstofgravning, ikke påtænkes anvendt til råstofgravning.  
Fredningsnævnet finder i en sådan situation ikke, at det er i strid med fredningen at meddele dispensation til 
et nyt graveområde under forudsætning af, at et tilsvarende allerede udlagt, men ikke udnyttet areal udgår 
af råstofplanen. Idet fredningen bl.a. har til formål at opretholde landskabets karakter, kan det dog ikke gøre 
sig gældende for arealer, hvor der er fortaget indgreb, også selvom det ikke har ført til egentlig råstofindvin-
ding.  

Fredningsnævnet finder heller ikke, at en udvidelse er i afgørende modstrid med hensynet til områdets natur 
og landskabelige kvaliteter under forudsætning af, at området, som udgår af råstofplanen, retableres i over-
ensstemmelse med fredningsnævnets tidligere afgørelse, og at området, der vil indgå i den kommende rå-
stofplan, retableres efter Samsø Kommune og Aarhus Kommunes anvisninger herom, hvorved der kan tages 
både naturmæssige og landskabelige hensyn.

Fredningsnævnet har derfor principielt været indstillet på at meddele dispensation til, at der kunne udvindes 
råstoffer på et yderligere areal i den kommende råstofplan, men begrænset til et areal på ca. 2,60 ha i det 
område, som er beliggende vest for stien med et forløb fra overgangen fra den nuværende lagerplads og det 
retablerede areal mod nord til Langørevej. Arealet er markeret med grøn skravering.
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Denne afgrænsning af et muligt område for råstofgravning skete på baggrund af besigtigelsen den 2. juni 
2020, hvor det kunne konstateres, at der var et varieret naturindhold i det samlede område på ca. 11,2 ha, 
som påtænkes at indgå i den kommende råstofplan, og hvor det for en umiddelbar betragtning var udeluk-
ket at give tilladelse til råstofgravning uden for arealet på ca. 2,60 ha. 

Naturindholdet også i området på ca. 2,60 ha er efterfølgende beskrevet i Aarhus Kommunes foreløbige 
vurdering vedrørende beskyttelsesstatus på naturarealer ved grusgraven. Det vil være en konsekvens af en 
udpegning i overensstemmelse med den foreløbige vurdering, at fredningsnævnet heller ikke kan meddele 
dispensation til råstofindvinding i dette område.

Der kan således på det foreliggende grundlag ikke forventes meddelt dispensation til en udvidelse af råstof-
graveområdet i og ved Trekanten. 

Martin Møller-Heuer

Denne udtalelse sendes til:

1. Jens Henrik Larsen,
2. Anders Lassen,
3. Tommy Lykke Kristensen,
4. Tonny Kirkegaard Svale,
5. Advokat Michael Steen Jensen,
6. Miljøstyrelsen
7. Samsø Kommune,
8. Aarhus Kommune, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København,
10. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København,
12. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø,
13. Dansk Botanisk Forening,
14. Friluftsrådet, Aarhus bugt,
15. Friluftsrådet, Samsø, 
16. Region Midtjylland, sagsnr. 1-50-71-42-15,
17. Slots- og Kulturstyrelsen.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 1. juni 2021 

 

FN-MJØ-029-2021. Skur  

Fredningsnævnet modtog den 18. februar 2021 en ansøgning om at opføre et skur på 20 m2 til erstatning for 
et skur på 9 m2, som nedrives, på matr.nr. 16 Nordby Hede, Nordby, Langørevej 15, 8305 Samsø. Ansøgningen 
er indsendt af Anne Lyng Bloch for ejendommens ejer Per Lennart Vagn-Hansen.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet ikke at meddele dispensation til det ansøgte projekt, men at 
meddele dispensation til en anden konkretiseret løsning med et skur. Begrundelsen for afgørelsen er anført 
nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, 
hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Det fremgår af ansøgningen, at det eksisterende skur på 9 m2 er ved at falde sammen. Det erstattes af et skur 
på 20 m2, som opføres med ydervægge i letbeton og med tagpap som tagbeklædning.  

Aarhus Kommune har den 19. maj 2021 udtalt, at projektet ikke har betydning for Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Anne Lyng Bloch, Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Jørgen Eggert, Aarhus Kommune ved Lars 
Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Det 
kunne konstateres, at projektet vil medføre omfattende terrænændringer, som ikke kan godkendes i frednin-
gen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation til et nyt skur med samme sokkelpla-
cering som det eksisterende skur, idet det dog kan forøges med én meter mod syd.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet er enig i, at det for landskabsoplevelsen er hensigtsmæssigt, at det eksisterende udhus er-
stattes med et nyt udhus med samme bygningsmæssige udtryk med saddeltag med sort tagpap. Der kan dog 
ikke meddeles dispensation til den ansøgte placering, som vil medføre omfattende afgravninger fem meter 
ind i terrænet. Det meddeles derfor dispensation til en mindre bygningsudvidelse end den ansøgte, således at 
det nye udhus kan placeres samme sted som det eksisterende udhus og udvides med én meter mod syd, idet 
en sådan løsning alene medfører en minimal afgravning.  

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.  
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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. Jens Henrik Larsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Per Lennart Vagn-Hansen, 
3. Anne Lyng Bloch, 
4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune,  
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen 
16. Moesgaard Museum. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 1. juni 2021 

 

FN-MJØ-099-2020. Terrasse og terrassedør  

Fredningsnævnet modtog den 26. august 2020 en ansøgning om at opføre en terrasse og isætte en terrassedør 
på matr.nr. 34ac Toftebjerg By, Onsbjerg, Toftebjergvej 10a, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af arkitekt 
Lene Holmgaard for ejendommens ejere Pia Høy Holmgaard og Mads Høy Mortensen.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, 
hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes isat en dobbelt terrassedør i gavlen mod nord med tilhørende træ-
terrasse. Terrassedøren vil fremstå meget lidt synlig set fra stranden. Terrassedøren er hævet ca. 90 cm fra 
terrænet på grund af soklen til kælderen. Der ønskes derfor en enkelt og let konstruktion af en træterrasse 
opført i forbindelse med terrassedøren. Den opføres uden værn, så den ikke bliver væsentlig synlig i landska-
bet. Den vil slet ikke være synlig set fra vandet. 

Aarhus Kommune har udtalt, at projektet ikke medfører problemer i relation til Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter. Det kan udelukkes, at projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller udpegningsgrundlaget.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Pia Høy Holmgaard og Mads Høy Mortensen med arkitekt Lene Holmgaard, Samsø Kommune ved 
Sune Pedersen og Jørgen Eggert, Aarhus Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening 
ved Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt 
dispensation til terrassedøren og til en terrasse, som i forhold til den ansøgte terrasse sænkes med tre trin, 
der med samme trinhøjde som andre trin på ejendommen svarer til en øvre terrassekant, der er 48 cm lavere 
end sokkelhøjden. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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. 
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til terrassedøren, der med sin placering og udformning er uden be-
tydning for oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet kan endvidere acceptere, at der udføres en terrasse 
med en størrelse som den ansøgte. Ejendommen har imidlertid en forhøjet sokkel, og en terrasse i denne 
højde vil virke som en konstruktion, som er synlig fra omgivelserne, og som er skæmmende i en landskabs-
fredning. Der meddeles derfor dispensation til en terrasse i den ansøgte størrelse på betingelse af, at den 
udføres 48 cm lavere end den øvre sokkelhøjde, således at adgangen fra terrassedøren til terrassen sker via 
tre trin i terrassedørens bredde.   

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. 
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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. Jens Henrik Larsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Pia Høy Holmgaard og Mads Høy Mortensen, 
3. arkitekt Lene Holmgaard, 
4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune,  
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 1. juni 2021 

 

FN-MJØ-034-2021. Shelter  

Fredningsnævnet modtog den 24. februar 2021 en ansøgning om at opstille en shelter på matr.nr. 5n Besser 
By, Besser, Filipsdal 5, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer Kurt Bjarne Madsen.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til shelteren, men med en anden 
placering end den ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, 
hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Det fremgår af ansøgningen, at shelteren er 2,1 meter bred og 2 meter dyb med en fronthøjde på 1,9 meter. 
Tagbeklædningen udføres i mos/sedum. Den placeres i haven uden at kunne ses fra fjorden. Den stilles på 
fliser, så den er flytbar, og den nedtages om senest fem år, når ejendommen fraflyttes.  

Aarhus Kommune har den 19. maj 2021 udtalt, at projektet ikke har betydning for Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Kurt Bjarne Madsen og Hanne Nybo, Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Jørgen Eggert, Aarhus 
Kommune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Det kunne kon-
stateres, at shelteren var delvist opført. Det kunne endvidere konstateres, at der på ejendommen var andet 
byggeri i form af en bolig, en carport, et høhus, et hønsehus og et drivhus. Sune Pedersen oplyste, at shelteren 
med sin placering kræver byggetilladelse og landzonetilladelse. Hertil kommer, at byggeri i landzone helst skal 
placeres i nærheden af hinanden, og at der ved en shelter normalt stilles vilkår om offentlig tilgængelighed. 
Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation, dog ikke til den udførte placering længere 
fra den eksisterende bebyggelse, men derimod med en placering i umiddelbar nærhed af øvrig bebyggelse, 
som denne placering anvises af Samsø Kommune. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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. 
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet meddeler efter en konkret vurdering af forholdene på ejendommen dispensation til, at der 
kan opstilles en shelter, idet den dog ikke kan placeres det sted, hvor den allerede er sat op. Den skal således 
placeres tættere på ejendommens øvrige bebyggelse ved havearealet. Den nærmere placering fastlægges af 
Samsø Kommune i forbindelse med kommunens administration af landzonebestemmelserne.   

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.  
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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. Jens Henrik Larsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Kurt Bjarne Madsen, 
3. Samsø Kommune, 
4. Aarhus Kommune,  
5. Miljøstyrelsen, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
8. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
9. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
10. Dansk Botanisk Forening, København, 
11. Friluftsrådet, centralt, 
12. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
13. Region Midtjylland, 
14. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 1. juni 2021 

 

FN-MJØ-147-2020. Ovenlysvinduer  

Fredningsnævnet modtog den 10. december 2020 en ansøgning om at isætte ovenlysvinduer på taget af en 
bygning i forbindelse med udskiftning af taget på matr.nr. 10a Besser By, Besser, Sildeballe 35, 8305 Samsø. 
Ansøgningen er indsendt af arkitekt Anders Kjeldmand for ejendommens ejer Aage Madsen.  

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er an-
ført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger 
og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, 
hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes isat fire ovenlysvinduer på tagets sydvendte facade og fem oven-
lysvinduer på tagets nordvendte facade. De har størrelsen 78 x 140 cm. Det er om baggrunden for ansøgningen 
anført, at taget er i dårlig stand og ønskes udskiftet med et tilsvarende tag af røde teglsten. Samtidig ønskes 
beboelsen udvidet til at omfatte hele tagetagen. 

Det er oplyst, at der er sendt en tilsvarende ansøgning til Kystdirektoratet.  

Aarhus Kommune har den 19. maj 2021 udtalt, at projektet ikke har betydning for Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter.  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 27. april 2021. I besigtigelsen deltog 
endvidere Aage Madsen og Inge Madsen, Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Jørgen Eggert, Aarhus Kom-
mune ved Lars Eg Hoppe og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Projektet blev gen-
nemgået. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation. Sune Pedersen henledte op-
mærksomheden på, at udnyttelse af tagetagen til beboelse kræver byggetilladelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der er uden betydning for oplevelsen af fredningen. 

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-
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. 
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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. Jens Henrik Larsen (kommunalt valgt medlem af fredningsnævnet), 
2. Aage Madsen, 
3. arkitekt Anders Kjeldmand, 
4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune,  
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation til nedrivning af bade-

hytte og opførelse af sommerhus i Samsø Kommune 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 12. juni 2017 om afslag på dispensation til 

nedrivning af badehytte og opførelse af sommerhus inden for fredningen 

af Stavns Fjord på matr. nr. 34s og 34t Toftebjerg By, Onsbjerg, belig-

gende Havvejen 183, 8305 Samsø i Samsø Kommune.  

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 

til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder jf. naturbe-

skyttelseslovens § 88, stk. 1.  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 

8. februar 2021

Sagsnr.: 18/05656 

Klagenr.: 1002401 

NAC 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

www.naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-MJØ-48-2017. 
Klik her for at se afgørelsen.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 4. juli 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ejendommens ejer.  

 

Klager har navnlig anført, at 

- det ansøgte ikke er i strid med hovedformålet med fredningen, 

hvorfor der kan gives dispensation, 

- bygningen ikke vil kunne ses fra fjorden, da der er hybenroser 

rundt om, hvorved det ikke vil betyde noget i forhold til bygge-

forbuddet i fredningen,  

- det er praksis at give dispensation til nybyg, tilbyg og ændring in-

den for fredningen, og 

- andre adresser i området har moderniserede bygninger. 

 

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

 

2. Sagens oplysninger 

 

2.1 Ejendommen/området 

Badehytten er beliggende på Havvejen 183, 8305 Samsø, matr.nr. 34s 

Toftebjerg By, Onsbjerg i Samsø Kommune. Ejendommen er beliggende 

i landzone, er noteret som ubebygget og har et samlet areal på 898 m2. 

 

Ejendommen er sin helhed omfattet af hhv. fredningen Sælvig bugt ved 

Overfredningsnævnets kendelse af 4. april 19404 og Stavns Fjord ved 

Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 19815, strandbeskyttel-

seslinjen og beskyttet overdrev, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Mod øst, ca. 28 m fra ejendommen, løber vejen Havvejen. Badehytten 

ligger ca. 50 m vest for kysten, og ejendommen ligger ca. 1,5 km nordøst 

for Stavns Fjord. 

 

De omkringliggende arealer består hovedsagligt af ubebyggede arealer, 

landbrugsejendomme og sommerhuse. 

 

I BBR er badehytten noteret som udhus. Udhuset er fra 1930 og har et 

samlet bebygget areal på 11 m2. Desuden er udhuset omgivet af en del 

bevoksning. 

 

Den 17. november 1981 traf Overfredningsnævnet afgørelse om fredning 

af arealer ved Stavns Fjord.  

 

 Det fremgår af afgørelsen, at fredningen omfatter arealerne på Samsø 

beliggende ved Stavns fjord og nogle øer og holme i og uden for fjorden. 

Fredningen omfatter i alt ca.  1.308 ha.  

                                                 
4
 https://www2.blst.dk/nfr/00483.00.pdf. 

5
 https://www2.blst.dk/nfr/07246.00.pdf. 

https://www2.blst.dk/nfr/00483.00.pdf
https://www2.blst.dk/nfr/07246.00.pdf
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Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til 

fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelige og kulturhisto-

risk forskning samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området.  

 

Fredningen har derudover også til formål at opretholde den landskabelige 

karakter af området, og at der med respekt af fredningens hovedformål 

gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af 

området, jf. fredningens § 1.  

 

Af fredningens bestemmelser fremgår, at det fredede område skal bevares 

i dets nuværende tilstand, jf. § 2. Der må ikke opføres ny bebyggelse, 

ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis 

der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden, jf. § 4.  

 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet har den 12. juni 2017 meddelt afslag på dispensation til 

nedrivning af badehytte og opførelse af sommerhus samt bådhus.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at der er ansøgt om tilladelse til, efter nedriv-

ning af eksisterende bebyggelse, at opføre et nyt hus og et bådhus.  

 

Aarhus Kommune har i en udtalelse af 17. maj 2017 over for frednings-

nævnet bemærket, at det samlede areal, der ønskes bebygget, udgør ca. 90 

m2 til erstatning for den nuværende bebyggelse på ca. 11 m2, og derud-

over ønskes opført et bådhus på 20,25 m2 (på matr.nr. 34s). 

 

Kommunen har anført, at det eksisterende hus på grunden er omgivet af 

arealer, der er registreret som overdrev i medfør af naturbeskyttelseslo-

vens § 3, hvorfor det ikke er tilladt at ændre arealernes tilstand. Kommu-

nen har desuden bemærket, at huset er omgivet af tæt krat af rynket rose, 

hvorved et evt. byggeprojekt vil stride mod naturbeskyttelseslovens § 3 

eller få betydning for særligt beskyttede bilag IV-arter.  

 

Af ansøgningen fremgår, at den eksisterende bygning ikke har nogen 

former for hygiejniske installationer eller bekvemmeligheder. Derudover 

fremgår det, at bygningen er i så dårlig stand, at den under alle omstæn-

digheder skal rives ned og genopbygges.  Det er oplyst, at der på grunden 

er nogle høje hybenroser sammen med hyldebær og hvidtjørn, der giver 

et vandret bælte af bevoksning.  

 

Fredningsnævnet har anført, at byggeprojektet kræver en dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet 

kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens 

formål.  

 

Fredningsnævnet har oplyst, at den eksisterende bygning helt ud til stran-

den er en badehytte på 11 m2, der ikke kan anvendes til beboelse. Fred-
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ningsnævnet har henvist til, at det efter nævnets opfattelse er i strid med 

både hensynet bag fredningen og fredningsbestemmelser om forbud mod 

bebyggelse, at udskifte den eksisterende bygning med en større bygning i 

form af et sommerhus. 

 

Fredningsnævnet har på den baggrund meddelt afslag på dispensation til 

udskiftning af badehytte med et sommerhus. Fredningsnævnet har be-

mærket, at der ikke er indvendinger mod en renovering af badehytten, 

hvis den ikke udvides størrelsesmæssigt og ikke får en væsentlig ændret 

ydre fremtoning.  

 

Endelig har fredningsnævnet anført, at en renovering, der medføre ydre 

bygningsændringer, forinden skal forelægges fredningsnævnet til god-

kendelse. 

 

2.3 Klagens indhold 

Klager har indledningsvist anført, at der i afslaget er henvist til frednin-

gens hovedformål, der består af følgende punkter: 

1. at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 

være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forsk-

ning, 

2. at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området, 

3. at den landskabelige karakter af området opretholdes, og 

4. at der med respekt af fredningens hovedformål gives offentlighe-

den bedre muligheder for rekreativ udnyttelse af området.  

 

I forhold til punkt 1 har klager anført, at den ansøgte placering er belig-

gende i Sælvig bugten, hvorefter den ikke har nær tilknytning til fjorden, 

der er beliggende i fredningens yderste hjørne. Klager har oplyst, at det 

ansøgte er afskåret fra fjorden af Havvejen og et stort højdedrag og såle-

des både afstandsmæssigt, synsmæssigt og landskabsmæssigt afskåret fra 

fjorden, hvorfor området derved er uden naturvidenskabelig og kulturhi-

storisk værdi. Klager er af den opfattelse, at det ansøgte derfor ikke er i 

strid med hovedformålet. 

 

I forhold til punkt 2 har klager anført, at der ikke er noget specielt fugle-

liv i det berørte område udover, hvad der normalt er at se i en normal 

have på Samsø. Klager har bemærket, at selvom det er tilfældet, at der er 

et fugleliv, vil dette ikke blive mere berørt af en dispensation. 

 

I forhold til punkt 3 er klager af den opfattelse, at den landskabelige ka-

rakter ikke vil blive påvirket af det ansøgte. Klager har oplyst, at der på 

grunden er hybenroser, som omkranser bygningen, og at man ikke kan se 

badehytten fra fjorden og meget lidt fra vejen. 

  

Videre har klager anført, at hele området i fredningsbestemmelserne er 

opdelt i fire delområder, med hver deres hovedformål. Det ansøgte er 

placeret i område 3. Klager har oplyst, at de første tre punkter ikke er 



 

 

  5 

nævnt som et hovedformål for område 3, hvorfor de ifølge klager ikke er 

relevante. 

 

I forhold til punkt 4 i fredningens hovedformål har klager anført, at det 

aktive friluftsliv for det berørte område er, at man kan komme til stranden 

og gå langs denne. Ifølge klager er der offentlig adgang til stranden få 

meter fra det ansøgte, og klager har bemærket, at det nuværende hus ikke 

er til hinder for færdslen på stranden, hvorfor det heller ikke fremtidigt vil 

være tilfældet. På denne baggrund er det klagers opfattelse, at det ansøgte 

ikke er i strid med hovedformålet.  

 

Klager har anført, at det af fredningens § 9 fremgår, at der kan meddeles 

dispensation fra fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke vil være i 

strid med fredningens formål.  

 

På den baggrund er det klagers opfattelse, at ansøgningen ikke er i strid 

med hovedformålet med fredningen.  

 

Klager har anført, at område 3, der omfatter Sælvig bugten, ikke er et 

område, der påvirker fjorden i nævneværdig grad og det fremgår af alle 

byggetilladelser, der er blevet givet i området.  

 

Klager har henvist til følgende eksempler, hvor der er meddelt dispensa-

tion: 

- Havvejen 193, som er den nærmeste nabo mod nord. Meddelt til-

ladelse til nedrivning af eksisterende hus og til at bygge et større 

hus i nyere stil og med nutidige faciliteter og således en ny frem-

træden.  

- Havvejen 164, der har fået tilladelse til en stor om- og tilbygning.  

- Havvejen 146, der har fået tilladelse til ombygning med nye kvi-

ste samt tilbygning af flere bygninger med en anden fremtræden.  

- Havvejen 144, der har fået tilladelse til en ny stor dobbeltgarage i 

anden byggestil og om- og tilbygning.  

- Toftebjergvej 10 A, der har fået tilladelse til et stort udhus i anden 

byggestil.  

- Staunsvej 2, der har fået tilladelse til ombygning i anden bygge-

stil.  

 

Klager har anført, at de nævnte eksempler har dannet præcedens for om-

rådet ved Sælvig bugten, i forhold til meddelelse af dispensation fra fred-

ningsbestemmelserne ved Stavns Fjord.  

 

Klager har desuden gjort opmærksom på, at der er tale om huse, der i 

forvejen havde en betydelig størrelse i forhold til det ansøgtes størrelse, 

og at det ud fra disse dispensationer kan udledes, ”at den, der har meget, 

skal have lov til mere og den der har lidt, slet ikke skal have lov til no-

get”. 
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Videre har klager henvist til, at det ansøgte fremstår mere originalt ind-

vendigt end udvendigt, og at det ikke har den originale beklædning, vin-

duer, døre eller de originale farver/overflader, hvorfor det ikke er særlig 

bevaringsværdigt – hvilket måske er årsagen til, at det er blevet kaldt et 

skur.  

 

Klager har desuden anført, at bygningen efter datidens 1929-norm, var et 

fint lille hus, der kunne bruges, blev brugt og fortsat bliver brugt som et 

fritidshus.  

 

Klager har videre skrevet, at det er uden betydning, hvad badehuset tidli-

gere er blevet benævnt, da der er hævd på, at det har været brugt som 

fritidshus – fra før fredningen blev lavet – ligesom nabohusene. Ifølge 

klager er der således ikke i brugsmæssig forstand tale om nogen ændring 

af status.  

 

Klager har anført, at nabohusene har fået etableret vand og el, efterhån-

den som det var muligt og jævnligt fået det opdateret til nutidig standard.  

 

Klager er af den opfattelse, at det er uden betydning, hvad huset på Hav-

vejen 183 bliver benævnt, da fredningsbestemmelserne ikke sondrer mel-

lem, om der er tale om det ene eller det andet for at få dispensation. 

 

Klager har bemærket, at det af fredningens § 8 fremgår, at der kan laves 

p-pladser med den nødvendige indretning, herunder toiletbygninger inden 

for det fredede areal, til servicering af udefrakommende gæster, der op-

holder sig på det fredede område i kort tid. Klager har bemærket, at det 

på den baggrund er rimeligt, at de, der ikke er gæster, ligeledes får sam-

me muligheder.  

 

Videre har klager anført, at det ansøgte ikke er i strid med hovedformålet 

med fredningen, at det er almen praksis at meddele dispensation til ny-

byg, tilbyg og tillade ændring af bygningens ydre fremtræden i den del af 

Stavns fredningen, der ligger ved Sælvig bugten – uanset status og stør-

relse. Klager har bemærket, at alle huse på strandsiden af Havvejen ved 

Sælvigbugten er fritidshuse fra ca. 1929, det vil sige før fredningen, og 

som nu har et naturligt behov for en opgradering til nutidig standard, og 

at alle huse, undtagen det ansøgte, allerede er blevet opgraderet. Klager 

har bemærket, at der selv i fredningens mest sårbare del er adgang til at 

bygge servicehuse for at servicere gæster.  

 

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller forslået fredningsbestemmelse, når det 

ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser 

fra en fredning end nævnt i stk. 1 samt hel eller delvis ophævelse af en 
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fredning kan efter stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 

af fredninger.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at genopførelse af en bygning 

indebærer opførelse af en ny bygning. Efter nævnets praksis vil der som 

udgangspunkt blive meddelt dispensation fra en fredning til udskiftning 

af en lovlig bygning, med mindre den eksisterende bygning er så forfal-

den, at den ikke repræsenterer nogen værdi. Det er dog en forudsætning, 

at der er tale om opførelse af en bygning med omtrent samme placering, 

størrelse, anvendelse og udformning som den eksisterende.  

 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. no-

vember 1981 om fredning af arealer ved Stavns Fjord.  

 

Af fredningens § 1 om fredningens formål fremgår, at:  

 

”Fredningens hovedformål er at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning 

til fjorden fortsat kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhi-

storisk forskning, samt at fremme beskyttelsen af fuglelivet i området.  

 

Fredningen har tillige det formål, at den landskabelige karakter af områ-

det opretholdes, og at der med respekt af fredningens hovedformål gives 

offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyttelse af områ-

det.” 

 

Af fredningens § 2 om bevaring af områdets nuværende tilstand fremgår, 

at:  

 

”Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. Der må såle-

des bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige 

anvendelse af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse, 

medmindre sådanne ændringer af den nuværende tilstand er tilladt i de 

følgende bestemmelser.” 

 

 I fredningens § 4 a om bebyggelse er det anført, at: 

 

”Det følger af § 2, at der ikke må opføres ny bebyggelse (herunder skure, 

boder og andre lignende indretninger samt tilbygning til eksisterende be-

byggelse), ligesom der ikke må foretages ombygning af eksisterende byg-

ninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden.” 

 

 Fredningens § 9 om dispensationer er sålydende: 

 

”En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-7 kan meddeles efter reglerne 

i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med 

fredningens formål.” 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte ikke med sikkerhed 

vil stride mod fredningens formål. Nævnet skal derfor tage stilling til, om 

der kan meddeles dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at 

meddele dispensation til nedrivning af badehytte og opførelse af som-

merhus samt bådhus.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt vægt på, at hensigten med fred-

ningen er at bevare områdets tilstand som på fredningstidspunktet, herun-

der navnlig at sikre, at der ikke opføres yderligere bebyggelse i området.  

 

At bebyggelsesforbuddet er centralt i fredningen understøttes endvidere 

af fredningsbestemmelserne, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at der som 

følge af forbuddet mod tilstandsændringer ikke må opføres nye bygnin-

ger.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at der er tale 

om et helt nyt byggeri, der har ændrede dimensioner, udseende og karak-

ter i forhold til den eksisterende badehytte. Videre er der lagt vægt på, at 

der er tale om en væsentlig udvidelse af det samlede areal fra 11 m2 til 90 

m2, samt et bådhus på 20,25 m2. Nævnet bemærker desuden, at der vil ske 

en ændret anvendelse, og at det ansøgte vil kunne virke som en forstyr-

rende ændring i det fredede landskab i strid med fredningens formål.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har også lagt vægt på, at en dispensation 

vil have en uønsket præcedensvirkning i andre lignende sager.   

 

Med hensyn til klagers henvisninger til tidligere afgørelser bemærker 

Miljø- og Fødevareklagenævnet, at fredningsnævnet ved behandlingen af 

en ansøgning om dispensation skal overholde almindelige forvaltningsret-

lige principper, herunder lighedsgrundsætningen. Lighedsgrundsætningen 

indebærer, at fredningsnævnet ikke må udøve usaglig forskelsbehandling, 

dvs. at der skal være en saglig begrundelse for at nå forskellige resultater, 

hvis der er tale om forhold, der i det væsentligste er ens. Nævnet finder, 

at de omtalte afgørelser ikke er sammenlignelige med nærværende sag. 

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i de nævnte sager var 

tale om ombygninger og tilbygninger af eksisterende boliger/sommerhuse 

eller opførelse af redskabsskur, hvorimod der i nærværende sag er søgt 

om nedrivning af badehytte og nyopførelse af sommerhus og bådhus.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet foretager 

en fuld prøvelse af fredningsnævnets afgørelse, og at nævnet ikke er bun-

det af fredningsnævnets tidligere, upåklagede afgørelser.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det øvrige nævnte i klagen ikke 

kan føre til et andet resultat. 

 



 

 

  9 

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig dels afgørelse af 12. juni 2017 om afslag på dispensation til 

nedrivning af badehytte og opførelse af sommerhus inden for fredningen 

af Stavns Fjord på matr. nr. 34s og 34t Toftebjerg By, Onsbjerg, belig-

gende Havvejen 183, 8305 Samsø i Samsø Kommune. 

 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Midtjyl-

land, østlig del (FN-MJØ-48-2017) samt for klager via klageportalen. 

Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  

  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-

lysninger vil blive anonymiseret.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.  

 

 

 

 
Klaus Meinby Lund 

Stedfortrædende formand 

 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 25. maj 2022 

 

FN-MJØ-014-2022. Tilbygning  

Fredningsnævnet modtog den 16. februar 2022 en ansøgning om at opføre en tilbygning på matr.nr. 5v Besser 
By, Besser, Filipsdal 8, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Martin Ringstrøm for ejendommens 
ejere Anne og Carl Nøhr.  

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksi-
sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Aarhus Kommune har i en udtalelse af 24. marts 2022 anført, at ansøgningen omfatter en tilbygning til det 
eksisterende hus. Der ønskes opført en ny tilbygning på 142 m2 i tilknytning til det eksisterende hus på 130 
m2. Dertil ønskes opført en overdækket terrasse på 18 m2 i tilknytning til tilbygningen og en ny befæstet par-
keringsplads på 45 m2. Med tilbygningen bliver den samlede bebyggelsesprocent på 25,9 %, hvortil kommer 
en parkeringsplads og en overdækket terrasse. Bebyggelsesprocenten er i dag på 12,4 %. 

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende helt op til nærmeste Natura 2000-område 
habitatområde H51 og fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet 
vurderes ikke at kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag IV-arter. 

Aarhus Kommune har som sine bemærkninger til ansøgningen anført, at bebyggelsesprocenten i givet fald 
hæves fra 12,4 til 25,9, mens det bebyggede areal hæves fra 130 m2 til 272 m2, hvortil kommer et befæstet 
parkeringsareal og en overdækket terrasse. Det betyder, at i alt 335 m2 vil være bebygget eller befæstet ved 
projektets realisering, mens der sker en fordobling og dermed en væsentlig udvidelse af ejendommens byg-
ningsmasse.  

Projektet er illustreret ved følgende situationsplan: 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Anne og Carl Erik Nøhr, Aarhus og Samsø Kom-
mune ved Sune Pedersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Projektet blev gen-
nemgået. Anne og Carl Erik Nøhr oplyste, at den reelle forøgelse af det bebyggede areal er ca. 20 m2 mindre 
end anført af Aarhus Kommune, idet det vaskehus, som udgør mellembygningen, og som fjernes, ikke er fra-
trukket ved beregningen. De bor ikke på ejendommen, men har købt den for nylig. Den eksisterende bolig skal 
bruges som gæstebolig, når de har besøg af børn og børnebørn mv., mens den nye bygning skal være deres 
bolig.  

Fredningsnævnet tilkendegav begrundet, at der ikke kan meddeles dispensation til det ansøgte projekt. Der 
blev oplyst om muligheden for at indbringe afgørelsen for Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Der blev herefter drøftet mulighederne for at opføre enten en ny bolig i ét plan eller at udføre en tilbygning 
til den eksisterende beboelse. Det blev oplyst, at en tilbygning i givet fald også ønskes udført som étplans 
bebyggelse. Fredningsnævnet nævnte, at der i relation til fredningen er grundlag for begge løsninger, men at 
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fredningsnævnet skal godkende et konkret projekts placering, størrelse og ydre fremtræden, og at der ikke på 
det foreliggende grundlag kan gives retningslinjer for begge tilfælde. Anne og Carl Erik Nøhr oplyste i tilknyt-
ning hertil, at Samsø Kommune har oplyst, at der ikke vil blive givet nedrivningstilladelse. Sune Pedersen til-
kendegav at ville vende tilbage herom. Det blev aftalt, at Anne og Carl Erik Nøhr efterfølgende oplyser fred-
ningsnævnet, hvilken type projekt der ønskes gennemført som grundlag for et drøftelse af et muligt projekt. 
De oplyste i den forbindelse, at de formentlig har behov for 150-160 m2 som etplansbygning eller en tilbygning 
med samme grundplan som den eksisterende bolig. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Det er udgangspunktet i fredningen, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til bygningsudvidelser, 
men fredningsnævnet meddeler dog på trods heraf jævnligt dispensation til sådanne mindre udvidelser. 

Der er i den konkrete sag tale om en meget markant forøgelse af det bebyggede areal med det formål at skabe 
to beboelsesbygninger på ejendommen. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en sådan bygningsudvidelse er i strid med baggrunden for at gennem-
føre en fredning og derfor ikke skal tillades gennemført ved en dispensation. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation. 

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 
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 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-
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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Jens Henrik Larsen, 
3. Anne og Carl Erik Nøhr, 
4. arkitekt Martin Ringstrøm, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sag 22/029058-1, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
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12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 25. maj 2022 

 

FN-MJØ-050-2022. Udestue  

Fredningsnævnet modtog den 27. april 2022 en henvendelse fra arkitekt Michael Sebber Colfelt om en med-
delt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre en udestue på matr.nr. 27b Besser By, Besser, Sten-
skov 15, 8305 Samsø. Ejendommen ejes af Preben Bogard og Dorte Lausten Bogard.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksi-
sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Kystdirektoratet meddelte den 16. marts 2022 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at udvide helårs-
boligen på ejendommen. Der er tale om en ejendom med et bebygget areal på 62 m2 med udnyttet 1. sal, så 
det samlede areal er på 103 m2. Herudover er der to sammenbyggede annekser hver med et boligareal på 31 
m2 og en forbindelsesbygning på ca. 7 m2, der forbinder anneksbygningerne. Ejendommens samlede boligareal 
er dermed på 172 m2. Ansøgningen omfatter en udestue på 58 m2, som skal sammenbinde bebyggelsen ved 
en mellembygning, som opføres med en blanding af mur og glas. Særligt mod haven mod vest har bygningen 
karakter af udestue med 24 m2 glastag og den halve facade i glas. 

Mellembygningens facade mod vest mod vandet er illustreret på følgende måde med blå markering: 
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Kystdirektoratet har i afgørelsen anført, at ejendommen er beliggende i/op til Natura 2000-område nr. 55 
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området 
eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Preben Bogard og Dorte Lausten Bogard med 
arkitekt Michael Sebber Colfelt, Aarhus og Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Danmarks Naturfrednings-
forening ved Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Det blev herved præciseret, at udestuen opføres 
fremskudt i forhold til den eksisterende bebyggelses facade, og at facaden på bygningen mod syd forlænges 
tilsvarende. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald, herunder at den samlede bygningsmasse nu har et 
omfang, at der ikke kan forventes meddelt dispensation til yderligere udvidelser. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet, som er godkendt af Kystdirektoratet i forhold til strandbe-
skyttelseslinjen, har en sådan ydre fremtræden og placering, at det ikke vil få nogen betydning for oplevelsen 
af fredningen. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation.      

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 med-
delt. 

 

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Bjørn Rømer Westh, 
2. Jens Henrik Larsen, 
3. Preben Bogard og Dorte Lausten Bogard, 
4. arkitekt Michael Sebber Colfelt, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune,  
7. Miljøstyrelsen, 
8. Kystdirektoratet, j.nr. 22/16710-1, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
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16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 25. maj 2022 

 

FN-MJØ-045-2022. Ydre bygningsændringer og parkeringsplads  

Fredningsnævnet modtog den 19. april 2022 en ansøgning om at ombygge en eksisterende stald og lade til 
bolig og erhverv og om parkeringspladser på matr.nr. 1g Stavns By, Onsbjerg, Stauns 2, 8305 Samsø. Ansøg-
ningen er indsendt af arkitekt Anders Kjeldmand for ejendommens ejer Birte Snedker.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Aarhus Kommune har i en udtalelse af 22. april 2022 anført, at den eksisterende stald ønskes ændret til bolig, 
og at den eksisterende lade ønskes ændret til massageklinik. Dertil ønskes otte parkeringspladser på den ek-
sisterende parkeringsplads. Der ændres ikke i bygningsmassen, men i indretning og facader og vinduer. Byg-
ningshøjden er den samme.  

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at fire vinduer i facaden mod vandet mod nordvest gøres større, så de 
får samme ydre fremtræden som facadens øvrige vinduer, og at der i tagfladen etableres én kvist. Det fremgår 
videre, at der i facaden mod nordøst isættes nogle glaspartier, mens en port gøres mindre.   

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er ca. 100 meter fra nærmeste Natura 2000-område ha-
bitatområde H51 og fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet 
vurderes ikke at kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Birte Snedker med arkitekt Anders Kjeldmand, 
Aarhus og Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. 
Projektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at der ikke sker nogen ændringer i relation til de ansøgte 
parkeringspladser, som fortsat skal have de eksisterende løse sten som overflade. Fredningsnævnet tilkende-
gav sagens udfald. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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. 
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet har ikke bemærkninger til de ansøgte ydre bygningsændringer, der er af en så begrænset 
karakter, at de med ejendommens placering i landskabet og den ydre fremtræden af områdets andre bygnin-
ger er uden betydning for oplevelsen af fredningen. Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation.  

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.  
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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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Jens Henrik Larsen, 
3. Birte Snedker, 
4. arkitekt Anders Kjeldmand, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sag 22/035775-1, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 25. maj 2022 

 

FN-MJØ-126-2021. Udestue  

Fredningsnævnet modtog den 13. september 2021 en ansøgning om at opføre en udestue på matr.nr. 34ah 
Toftebjerg By, Onsbjerg, Havvejen 146, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af Vica A/S for ejendommens 
ejer Kristian Juul.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksi-
sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Aarhus Kommune har i en udtalelse af 16. maj 2022 anført, at der ønskes opført en udestue på et areal, hvor 
der er en gårdsplads. Den ønskes opført mellem to bygninger i vinklen mellem bygningerne, hvor den vil falde 
naturligt ind i de eksisterende bygninger. Den er ikke synlig fra vejen og fra området bag ejendommen, da der 
i forvejen er en bygning, som udestuen etableres i tilknytning til.    

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er ca. 1,1 km fra nærmeste Natura 2000-område habi-
tatområde H51 og fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet vur-
deres ikke at kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Kristian Juul, Aarhus og Samsø Kommune ved 
Sune Pedersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken. Projektet blev gennemgået. Det 
blev oplyst, at udestuen i det hele består af glas bortset fra rammerne, der udføres i hvidt træ som de eksiste-
rende vinduer. Udestuen bliver uopvarmet og etableres ovenpå de eksisterende fliser. Der udføres ikke ter-
rænændringer. Fredningsnævnet tilkendegav sagens udfald. Opmærksomheden blev henledt på, at projektet 
også kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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. 
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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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Udestuen placeres i hjørnet mellem to bygninger med en meget begrænset synlighed fra vejen og vandet. På 
den baggrund og efter projektets udformning er det uden betydning for oplevelsen af fredningen. Frednings-
nævnet meddeler herefter dispensation.  

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.  
 



3 
 

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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Jens Henrik Larsen, 
3. Kristian Juul, 
4. Vica A/S, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sag 22/035775-1, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 18. juli 2022 

 

FN-MJØ-076-2022. Arrangement Åben Hjortholm  

Fredningsnævnet modtog den 5. juli 2022 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at gennemføre 
et offentligt arrangement på Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø den 27. og 28. august 2022. Ansøgningen er 
indsendt af Samsø Kommune, som gennemfører projektet sammen med Hjortholms ejer Anders Lassen  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Hjortholm har følgende beliggende i fredningen: 

 

Sagens baggrund 

Hjortholm er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer ved 
Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat kan 
være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet i 
området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  
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Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at offentligheden ikke har adgang til de øvrige øer og holme i fjor-
den vest for Besser rev. 

Fredningsnævnet har flere gange tidligere meddelt dispensation til tilsvarende arrangementer senest ved af-
gørelse af 22. marts 2019. 

Det fremgår af ansøgningen fra Samsø Kommune, at arrangementet Åben Hjortholm blev afholdt første gang 
i 1988. Arrangementet er efterfølgende blevet afholdt med 2-3 års mellemrum, senest i 2019. Hjortholm er 
den største af holmene i Stavns Fjord og anses som den naturhistorisk og kulturhistorisk mest interessante. I 
medfør af Stavns Fjord fredningen og vildtreservatbekendtgørelsen er Hjortholm lukket for offentlig adgang 
året rundt. Åben Hjortholm arrangementerne har derfor været en sjælden og helt unik mulighed for at opleve 
dette særegne landskab. Tidligere arrangementer har været afviklet over 2 dage i august eller juli og gennem-
ført med videst muligt hensyn til området, herunder ynglende og rastende fugle samt jagtinteresser. Anders 
Lassen har givet tilladelse til at gennemføre projektet den 27. og 28. august 2022. Som ved tidligere arrange-
menter sørger Samsø Kommunes Naturafdeling for at sejle deltagerne mellem Gammelholm og Hjortholm. 
Deltagere må ikke sejle til Hjortholm i egne joller. På Hjortholm vil der være mulighed for at deltage i guidede 
rundvisninger. Det vil være gratis at deltage i arrangementet, og der forventes omkring 200 deltagere i alt over 
de 2 dage.    

Aarhus Kommune har anført, at Hjortholm er en del af Natura 2000-område nr. 55 Stavns Fjord, Samsø Øster-
flak og Nordby Hede. Projektet gennemføres under vilkår, som medfører, at det ikke kan påvirke naturtyper 
eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag IV-arter. Kommunen anbefaler, at der meddeles 
dispensation. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Da arrangementet gennemføres under forhold, som sikrer opretholdelsen af forholdene på Hjortholm, og da 
det kan bidrage til en oplevelse af forholdene på Hjortholm, meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Afgørelsen er i lyset af tidligere tilsvarende afgørelser truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsor-
den 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.  
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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-
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. Bjørn Rømer Westh, 
2. Jens Henrik Larsen, 
3. Anders Lassen, 
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4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune, sag GEO-2022-500531, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 16. august 2022 

 

FN-MJØ-148-2021. Nedrivning af bygninger, renovering og opførelse af nye bygninger  

Fredningsnævnet modtog den 16. maj 2022 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om nedrivning af 
bygninger, renovering og opførelse af nye bygninger på matr.nr. 1t Nordby Hede, Nordby, Langøre 9, 8305 
Samsø. Fredningsnævnet modtog ansøgningen den 28. oktober 2021 via Samsø Kommune. Ejendommen ejes 
af Catherine Marianne Tholstrup.  

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fred-
ningstidspunktet. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder 
skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksisterende bygninger. Der må heller ikke fore-
tages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Der er i fredningen en særbestemmelse for det område, ejendommen er beliggende i, hvorefter fredningen 
ikke hindrer byggearbejder, som er omfattet af lokalplan nr. 78.3 for Langør, hvis byggearbejdet ikke nødven-
diggør dispensation fra lokalplanen. Den gældende lokalplan er nu lokalplan 45 fra oktober 2002. 

Aarhus Kommune har anført, at de to eksisterende bygninger fra 1979 og 1984 ønskes nedrevet. I stedet øn-
skes opført en ny bygning i samme stil som det oprindelige hovedhus. Samtidig ønskes det oprindelige hoved-
hus etableret med stråtækt tag som det oprindelige hovedhus, og derudover ønskes der en ny dør og vinduer 
i den lille tilbygning fra 1924. Samlet set ønskes bygningsmassen udvidet med 26 m2. Der ønskes etableret en 
udestue mellem de to eksisterende bygninger for at samle disse til en bolig. Arealet anvendes i dag til gårds-
plads. Udestuen vil med etableringen mellem de to eksisterende bygninger falde naturligt ind i de eksisterende 
bygninger.   

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er indenfor Natura 2000-område habitatområde H51 og 
fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet vurderes ikke at kunne 
påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag IV-arter. 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 18. maj 2022 ved Martin Møller-Heuer, 
Bjørn Rømer Westh og Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Catherine Marianne Tholstrup og Andreas Thol-
strup, Aarhus og Samsø Kommune ved Sune Pedersen og Danmarks Naturfredningsforening ved Merete Ham-
meken. Projektet blev gennemgået. Det blev præciseret, at taget på den del af bygningen, der omkranser den 
ønskede bygningsudvidelse, forøges med anslået 1,4 meter til samme højde som den oprindelige bygning. 
Taget udføres i stråtag. Sune Pedersen oplyste, at Samsø Kommune endnu ikke har undersøgt, om projektet 
strider mod områdets lokalplan. Hvis det ikke er tilfældet, følger det af fredningsbestemmelserne, at projektet 
ikke kræver fredningsnævnets dispensation.  
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Samsø Kommune oplyste den 7. juli 2022, at det fremgår af lokalplan 45, at ”Nye bygninger samt om- og 
tilbygninger til bestående bygninger skal svare til den ældre bestående bebyggelse, som vist på bilag 3. Det vil 
bl.a. sige, at tage skal beklædes med røde eller mørke teglsten/cementtagsten. Det er ikke tilladt at anvende 
glaserede teglsten. Tagbeklædning med tagpap må alene ske ved en dispensation fra Fredningsnævnet. Der 
må udføres mindre kviste med sadeltag og en maksimal bredde på 1,5 m og mindre ovenlys svarende til VELUX 
type GVO, GVA og GVT efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.”  

Det er Samsø Kommunes vurdering, at der ikke kan gives dispensation til ændringen af tagmaterialet fra tegl-
sten til stråtag, selvom det er anført i ansøgningen, at bygningen oprindelig var opført med stråtag. Afstanden 
til skel er 2,65 meter, og der er et afstandskrav på minimum 5 meter, såfremt taget er brandsikret. Det vurde-
res, at der kan dispenseres til, at 1-2 kviste kan opføres med en maksimal bredde på 3 meter, hvor de reste-
rende kviste skal overholde lokalplanens bestemmelser. Alle kviste skal udføres med sadeltag. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det fremgår af Samsø Kommunes udtalelse, at dele af projektet kræver dispensation fra lokalplanen. Det be-
tyder, at fredningsnævnet i dette omfang har kompetence, og at dele af projektet derfor kræver frednings-
nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at projektet ikke har nogen betydning for oplevelsen af fredningen. På 
den baggrund og i lyset af den begrænsede forøgelse af den samlede bygningsmasse og ejendommens place-
ring i en by, meddeler fredningsnævnet dispensation til den del af projektet, der kræver fredningsnævnets 
dispensation. 

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. Jens Henrik Larsen, 
2. Birte Snedker, 
3. Catherine Marianne Tholstrup, 
4. Arkitekt Rikke Harder Øberg, 
5. Samsø Kommune, 
6. Aarhus Kommune, sag 22/035775-1, 
7. Miljøstyrelsen, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
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12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen 
17. Moesgaard Museum. 



1 
 

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

 

Den 17. november 2022 

 

FN-MJØ-123-2022. Nyt enfamilieshus  

Fredningsnævnet traf den 16. august 2022 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opføre et nyt 
enfamilieshus på matr.nr. 4h Mejlby By, Mejlby, Gammel Kaløvej 3, 8530 Hjortshøj (FN-MJØ-033-2022). Det 
ansøgte hus var på 137 m2 og havde følgende placering på grunden og ydre fremtræden: 

  

 

I fredningsnævnets afgørelse blev anført følgende begrundelse: 

”Det fremgår af fredningen af Mejlby kirke og kirkegårds omgivelser, at ejeren forbeholdt sig ret til at 
genopføre huset i tilfælde af brand, nedrivning og lignende, dog ikke nærmere kirkegården end det 
eksisterende. Fredningsnævnet finder ikke, at dette forhold kan fortolkes således, at det giver ejeren 
ret til at opføre en bygning, der er både større og tættere på kirkegården end den tidligere bygning på 
ejendommen.  
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Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at fredningen betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets 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 an-
søgte 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 med-
dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-
delsesområde 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 na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Ejendommen og bebyggelsen er placeret helt tæt på kirkegården, og den ansøgte bygningsudvidelse 
sker i vidt omfang ved at forøge bebyggelsen langs kirkegårdsdiget.  

Det er derfor fredningsnævnets opfattelse, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til det 
ansøgte projekt. 

Ansøgerne må i stedet henvises til at udarbejde et projekt, der i videre omfang tager udgangspunkt i 
placeringen af den eksisterende bebyggelse.  

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning om markante udvidelser af bygninger med en 
beliggenhed meget tæt på kirker og kirkegårde er indgået i fredningsnævnets vurdering af sagen.” 

Fredningsnævnet modtog den 28. september 2022 en revideret ansøgning om et enfamilieshus på 120 m2. 
Det er placeret i stil som det tidligere hus med facaden mod vejen, idet det dog er trukket ca. 5 meter ind på 
grunden, så der er plads til parkering foran huset. Der er valgt materialer, som afspejler kvarteret syd for 
kirken med røde mursten, rødt sadeltag og hvidsprossede vinduer. 

Projektets ydre fremtræden og placering på grunden er illustreret på følgende måde: 
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Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Aarhus Stift, som på baggrund af en udtalelse fra den kgl. 
Bygningsinspektør ikke har indvendinger mod, at der meddeles dispensation. Af udtalelsen fremgår bl.a. føl-
gende:  

”Det fremgår af materialet, at huset kun bliver 33 kvadratmeter større end den eksisterende nedrevet 
bygning, at huset opføres med 25 graders taghældning og parallelt med det sydlige skel, som det gamle 
hus. Herudover er der valgt materialer, så huset falder ind i boligkvarteret syd for kirken med helmat 
rødt sadeltag, rødbrune teglfacader og hvide opsprosede vinduer. 

Det er fortsat min overbevisning, at bebyggelsen ikke forringer indsyn til kirken. 

I forhold til min tidligere bekymring omkring bebyggelsens indvirkning på kirken og udsyn herfra, viser 
det fremsendte reviderede materialet, at det nye hus er trukket lidt længere væk fra kirkemuren og 
kun bliver ca. 6,5 meter længere langs kirkemuren, hvilket er ganske lidt. Hertil kommer en revidering 
af materialeholdningen, som er mere diskret og tilpasset den eksisterende omkringliggende bebyg-
gelse. 

Alt i alt bevirker dette, at den nye bebyggelse har forsvindende lidt indvirkning på kirken og dennes 
solitære position, som var min tidligere bekymring omkring projektet. 

Projektet kan på baggrund af ovenstående i min optik derfor godt anbefales dispenseret fra Provst 
Exner Fredningen.”  

Fredningsnævnets afgørelse 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at den nu ansøgte beboelsesbygning har en størrelse, ydre fremtræden 
og beliggenhed, som betyder, at den ikke har nogen nævneværdig anden betydning for indsynet til og udsy-
net fra Mejlby Kirke, og at det således ikke vil være i strid med fredningen at tillade den opført som erstatning 
for den tidligere beboelse. 
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Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation. 

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, rekrea-
tive 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 
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 efter-
kommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevarekla-
genævnet, 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 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. 
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Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Katrine Skov-Hansen, 
2. Jens Kristian Jensen og Benedikte Jensen, 
3. Eurodan-huse, 
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 22/026264-4, 
6. Menighedsrådet ved Mejlby kirke, 
7. Aarhus Nordre Provstiudvalg, 
8. Aarhus Stift, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 19. december 2022 

 

FN-MJØ-081-2022. Parkeringsareal ved Langør kirke  

Fredningsnævnet modtog den 8. juni 2022 via Samsø Kommune en ansøgning om at etablere et parkerings-
areal ved Langør kirke på matr.nr. 18a Nordby Hede, Nordby, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af arkitekt 
Mette Fauerskov for Samsø Sogns menighedsråd. Ejendommen ejes af Mogens Larsen og Jens Anders Madsen, 
som har givet fuldmagt til at få afsøgt mulighederne for en interimistisk parkeringsplads med en placering 
sydøst for kirkegården.  

Det ansøgte har således følgende placering i fredningen: 

 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må således bl.a. ikke foretages terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse af arealerne. Der 
må ikke foretages yderligere tilplantning. Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg end byg-
ninger. Der må heller ikke anbringes faste hegn, mure, tårne og lignende eller master.  

Samsø Kommune har oplyst, at kommunen er indstillet på at meddele landzonetilladelse, hvis fredningsnæv-
net meddeler dispensation. 

Det fremgår af ansøgningen, at Langøre kirke i stigende grad er rammen for kirkelige begivenheder, hvilket 
desværre kan medføre en kaotisk trafiksituation, når kirkegængere parkerer i vejrabatten ud for kirken. Me-
nighedsrådet er derfor i overvejelser om at etablere en interimistisk parkeringsplads på arealet øst for kirke-
gården. I den forbindelse er menighedsrådet i dialog med grundejerne, der stiller sig meget positive over for 
ideen, men dog har betinget sig, at menighedsrådet selv tilvejebringer de fornødne tilladelser.  
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Der var med ansøgningen fremsendt følgende skitseforslag fra landskabsarkitekt Mette Fauerskov: 

 

Aarhus Stift har med henvisning til en udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør, arkitekt Mette Viuf Larsen 
anført ikke at have indvendinger mod, at der etableres en parkeringsplads på det ønskede areal. I udtalelsen 
er bl.a. anført følgende: 

”Parkeringspladsen er skitseret som et klippet græsareal omkranset af en 0,5 meter høj og 2,5 meter 
bred vold med højt græs og urtevegetation. Indkørslen til parkeringspladsen er ligeledes klippet græs 
men på en stabil bund af macedam med nedvandet muld.  

Projektet er sympatisk, og jeg kan fint følge menighedsrådets ønsker. Jeg vurderer også, at en parke-
ringsplads fint kan indrettes på det ønskede areal. 

Dog tænker jeg, at parkeringspladsen gerne må have mere karakter af mark og mindre karakter af en 
kirkegårdsudvidelse og af et defineret anlæg. I den forbindelse tænker jeg på, om voldanlægget er nød-
vendigt, og at kirkegårdens nuværende afgrænsning bør opretholdes, hvilket betyder, at hæk og busk-
beplantning ud mod vejen ikke bør føres videre som en afgrænsning af parkeringspladsen, da denne jo 
ikke er en del af kirkegården.  

Med andre ord finder jeg, at en forenkling af parkeringspladsens afgrænsning vil være velgørende for 
det samlede projekt. 

Med ovenstående in mente vil jeg anbefale projektet til principiel godkendelse og videre bearbejdning.” 

Samsø Sogns menighedsråd har anført at ville tage udtalelsen til efterretning og få udarbejdet et revideret 
projekt. 
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 12. december 2022 ved Martin Møller-
Heuer og det kommunalt valgte medlem Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog menighedsrådsformand Alice 
Frost Larsen, kirkeværge Henning Hansen, Pia Christiansen fra kirkegårdskontoret, formand for have- og kir-
kegårdsudvalget Lis Nymark, ledende graver Jacob Grann og grundejer Mogens Larsen, Samsø Kommune ved 
Sune Pedersen, herunder også for Aarhus Kommune og Jørgen Eggert og Danmarks Naturfredningsforening 
ved Merete Hammeken og Jens Peter Rasmussen.  

Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at der ikke er udarbejdet et nyt projekt. Der ønskes således ikke 
andet anlæg end en græsmark og en bom ved det naturligt lavere tilkørselssted til vejen. Bommen vil kun være 
åben, når der er kirkelige handlinger, så det kun er i den forbindelse, at kan parkeres på arealet.  

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet Bjørn Rømer Westh deltog ikke i mødet og besigtigelsen, 
men har deltaget i fredningsnævnets afgørelse i sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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. 

Der er med det ændrede projekt tale om at så græs på en mindre del af et stort markareal, og fredningsnævnet 
lægger herefter til grund, at projektet ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation til projektet, der skal sikre forsvarlige parkeringsforhold, og som 
samtidig betyder, at der kun sker parkering i forbindelse med kirkelige handlinger. Da der ikke udføres andre 
anlægsarbejder end såning af græs og etablering af en bom, findes projektet således at være uden betydning 
for oplevelsen af fredningen. 

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 
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 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-
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. Jens Henrik Larsen, 
2. Mogens Larsen, 
3. Jens Anders Madsen, 
4. arkitekt Mette Fauerskov, 
5. Samsø Sogns menighedsråd, 
6. Aarhus Stift, 
7. Aarhus Domprovsti, 
8. den kgl. bygningsinspektør, 
9. Samsø Kommune, 
10. Aarhus Kommune,  
11. Miljøstyrelsen, 



5 
 

12. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
13. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
14. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
15. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
16. Dansk Botanisk Forening, København, 
17. Friluftsrådet, centralt, 
18. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
19. Region Midtjylland, 
20. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 19. december 2022 

 

FN-MJØ-135-2022. Nyt stuehus, carport og overdækket terrasse  

Sagens baggrund 

Fredningsnævnet traf den 25. maj 2022 afgørelse om ikke at meddele dispensation til at opføre en tilbygning 
på matr.nr. 5v Besser By, Besser, Filipsdal 8, 8305 Samsø. Ansøgningen var indsendt af arkitekt Martin Ring-
strøm for ejendommens ejere Anne og Carl Nøhr. I begrundelsen for afgørelsen blev anført følgende (FN-MJØ-
014-2022): 

”Det er udgangspunktet i fredningen, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation til bygningsudvidelser, 
men fredningsnævnet meddeler dog på trods heraf jævnligt dispensation til sådanne mindre udvidelser. 

Der er i den konkrete sag tale om en meget markant forøgelse af det bebyggede areal med det formål at skabe to 
beboelsesbygninger på ejendommen. 

Det er fredningsnævnets opfattelse, at en sådan bygningsudvidelse er i strid med baggrunden for at gennemføre 
en fredning og derfor ikke skal tillades gennemført ved en dispensation. 

Hensynet til at undgå en uheldig præcedensvirkning er indgået i grundlaget for fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningsnævnet meddeler herefter ikke dispensation.” 

Fredningsnævnet afgørelse blev truffet efter et møde med besigtigelse, hvor afgørelsens resultat blev tilken-
degivet. I afgørelsen er bl.a. følgende referat fra dette møde: 

”Der blev herefter drøftet mulighederne for at opføre enten en ny bolig i ét plan eller at udføre en tilbygning til 
den eksisterende beboelse. Det blev oplyst, at en tilbygning i givet fald også ønskes udført som étplans bebyggelse. 
Fredningsnævnet nævnte, at der i relation til fredningen er grundlag for begge løsninger, men at fredningsnævnet 
skal godkende et konkret projekts placering, størrelse og ydre fremtræden, og at der ikke på det foreliggende 
grundlag kan gives retningslinjer for begge tilfælde. Anne og Carl Erik Nøhr oplyste i tilknytning hertil, at Samsø 
Kommune har oplyst, at der ikke vil blive givet nedrivningstilladelse. Sune Pedersen tilkendegav at ville vende 
tilbage herom. Det blev aftalt, at Anne og Carl Erik Nøhr efterfølgende oplyser fredningsnævnet, hvilken type pro-
jekt der ønskes gennemført som grundlag for et drøftelse af et muligt projekt. De oplyste i den forbindelse, at de 
formentlig har behov for 150-160 m2 som etplansbygning eller en tilbygning med samme grundplan som den ek-
sisterende bolig.” 

Fredningsnævnet modtog den 27. oktober 2022 via Samsø Kommune en ansøgning om dispensation til et 
revideret projekt. Fredningsnævnet modtog endvidere den 16. november 2022 Aarhus Kommunes udtalelse 
om ansøgningen. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
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der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksi-
sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Aarhus Kommunes udtalelse 

Aarhus Kommune har anført, at der ønskes opført et nyt stuehus på 118 m2 i stueplan og 78 m2 på 1. sal. Det 
opføres i 1½ plan. Den samlede bebyggelse er dermed 196 m2 med en samlet bebyggelsesprocent på 18,6 % 
for boligen. Dertil kommer en overdækket terrasse på 22 m2 og en carport på 22 m2. Samlet set er der en 
bebyggelsesprocent på 22,9 %. Det eksisterende hus på 136 m2 nedrives. Anlægsarbejdet, nedrivning og op-
førelse af en ny bygning med terrasse og carport sker indenfor havearealet.   

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende lige udenfor og 6 meter fra Natura 2000-
område habitatområde H51 og fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag 
IV-arter. 

Aarhus Kommune har som sine bemærkninger til ansøgningen anført, at det vurderes, at projektet med rime-
lighed kan rummes indenfor fredningens bestemmelser om bevaring af områdets nuværende tilstand og om-
kring bebyggelse. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 12. december 2022 ved formanden 
Martin Møller-Heuer og det kommunalt valgte medlem Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Anne og Carl Erik 
Nøhr, Samsø Kommune ved Sune Pedersen, herunder også for Aarhus Kommune og Jørgen Eggert og Dan-
marks Naturfredningsforening ved Merete Hammeken og Jens Peter Rasmussen.  

Anne og Carl Erik Nøhr oplyste indledningsvis, at de efter fredningsnævnets afgørelse fik udarbejdet et nyt 
projekt med et etplanshus, som ikke kunne godkendes af Samsø Kommune. Projektet blev herefter gennem-
gået. Stenene syner mere mørke på visualiseringerne, end de er. De er gullige. De vil gerne kunne bo i det 
eksisterende hus, mens projektet udføres, men alt eksisterende bebyggelse nedrives senest, når huset med 
carport er opført. 

Fredningsnævnets ministerudpegede medlem deltog ikke i mødet med besigtigelse, men har deltaget i sagens 
afgørelse. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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. 
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Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3.  

Det bemærkes indledningsvis, at den ændrede placering af huset i forhold til den eksisterende placering sker 
indenfor havearealet og på den baggrund og efter bebyggelsens placering i landskabet er uden betydning for 
oplevelsen af fredningen. 

På den baggrund og da fredningsnævnet ikke har bemærkninger til byggeriets størrelse og ydre fremtræden 
meddeler fredningsnævnet dispensation. 

Dispensation meddeles på vilkår om, at den eksisterende bebyggelse skal fjernes ved byggeriets færdiggørelse, 
dog senest den 31. december 2023. Der kan om nødvendigt søges om fristforlængelse med oplysninger om 
byggearbejdernes stadie.  

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.  
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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. Jens Henrik Larsen, 
2. Anne og Carl Erik Nøhr, 
3. arkitekt Martin Ringstrøm, 
4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune, sag 22/029058-1, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
9. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
11. Dansk Botanisk Forening, København, 
12. Friluftsrådet, centralt, 
13. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
14. Region Midtjylland, 
15. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 
Den 19. december 2022 

 

FN-MJØ-137-2022. Maskinhus og opstillede skurvogne  

Fredningsnævnet modtog den 2. november 2022 via Samsø Kommune en ansøgning om at opføre et maskin-
hus på matr. nr. 19 Nordby Hede, Nordby, Langørevej 3, 8305 Samsø. Ansøgningen er indsendt af arkitekt Iben 
Vadstrup Holm for ejendommens ejere Jacob Jakobsen og Katja Bjørn Jakobsen. 

Fredningsnævnet modtog endvidere den 29. november 2022 Aarhus Kommunes udtalelse om ansøgningen.   

Fredningsnævnet meddeler ikke dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse. 

Fredningen 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. november 1981 om fredning af arealer 
ved Stavns fjord. Det er fredningens hovedformål at sikre, at arealerne i og i nær tilknytning til fjorden fortsat 
kan være genstand for naturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning og at fremme beskyttelsen af fuglelivet 
i området. Det er endvidere fredningens formål, at den landskabelige karakter af området opretholdes, og at 
der med respekt af fredningens hovedformål gives offentligheden forbedrede muligheder for rekreativ udnyt-
telse af området.  

Overfredningsnævnet nævnte i sin begrundelse for de fastsatte fredningsbestemmelser om bebyggelse bl.a. 
følgende: 

”Fredningsområdet omfatter dermed betydelige landbrugsdrevne arealer. Medens der må lægges afgørende vægt 
på at sikre opretholdelsen af forskningsobjekterne i området og beskytte områdets fugleliv, findes det ikke ufor-
eneligt med denne fredning, at der ved fastsættelsen af fredningsbestemmelserne indrømmes landbrugserhver-
vet en betydelig frihed til at tilpasse driften til fremtidens behov, selvom dette måtte medføre forandringer i det 
pågældende kulturlandskabs fremtræden. 

Det findes således ikke påkrævet, at denne fredning skal indeholde forbud mod oprettelse af nye bedrifter. Det 
findes heller ikke tilstrækkeligt begrundet i fredningshensynene, at fredningen skal være til hinder for overgang til 
gartneridrift eller for opretholdelse af fjerkræ- eller svinefarme. I det hele bør erhvervsmæssigt nødvendigt land-
brugsbyggeri kunne opføres, når blot byggeri på en allerede eksisterende landbrugsejendom finder sted i tilknyt-
ning til de eksisterende bygninger på ejendommen.”   

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal bevares i dets tilstand på fredningstidspunktet. Der 
må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og andre lignende indretninger og tilbygning til eksi-
sterende bygninger. Der må heller ikke foretages ombygning af eksisterende bygninger, hvis der derved sker 
ændring i bygningens ydre fremtræden. 

Fredningen er dog ikke til hinder for, at der opføres ny bebyggelse, som er erhvervsmæssig nødvendig for den 
pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Det er dog en betingelse herfor, at bygningshøjden ikke 
nødvendiggør dispensation fra bestemmelserne i eller i medfør af kommuneplanlovens § 43 (dvs. at højden 
ikke overstiger 12,5 meter for avls- og driftsbygninger, dog 15 meter for visse siloer, eller 8,5 meter for andre 
bygninger). For ny bebyggelse på en allerede eksisterende landbrugsejendom er det yderligere en betingelse, 
at den nye bebyggelse opføres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, med-
mindre der er tale om et sædvanligt læskur for kreaturer. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


2 
 

Der må også anbringes skure eller skurvogne til skovbrugsdrift, og der må opstilles mindre drivhuse, havehuse 
og lignende småbygninger i eksisterende haver.   

Der må ikke anbringes faste hegn, mure, tårne og lignende eller master, herunder master for luftledninger til 
strømforsyning.  

Der må ikke anbringes campingvogne og lignende.  

Sagens oplysninger 

Samsø Kommune har anført, at ansøgningen omfatter et maskinhus på 40 m2. Projektet kræver også landzo-
netilladelse. Den nye bygning kommer til at ligge på en bakketop og vil derfor være meget synlig fra omgivel-
serne. Ejendommen er beliggende i et bevaringsværdigt landskab, og kommunen behandler først landzonesa-
gen efter, at fredningsnævnet er kommet med en afgørelse eller en udtalelse. 

Aarhus Kommune har anført, at der ønskes opført et nyt maskinhus lige nord for de eksisterende bygninger. 
Maskinhuset er uden tilknytning til de eksisterende bygninger. Der er i forvejen et maskinhus på ejendommen. 
Der er samtidig opført to bygninger uden forudgående dispensation fra fredningen og uden byggetilladelse. 
Den ene er en ombygget skurvogn til bolig ca. 70 meter nordvest for det eksisterende byggeri, og det andet er 
en mindre skurvogn med skorsten, der kunne have karakter af beboelse eller anvendelse til ophold. Placerin-
gen af bebyggelsen, det eksisterende maskinhus og det ansøgte maskinhus er illustreret på følgende oversigts-
plan: 

 

 

Aarhus Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende indenfor Natura 2000-område habitatom-
råde H51 og fuglebeskyttelsesområde F31 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede. Projektet vurderes 
ikke at kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget væsentligt eller bilag IV-arter. 

Aarhus Kommune har som sine bemærkninger til ansøgningen anført, at etablering af en skurvogn til beboelse 
strider mod fredningens bestemmelser. Skurvognen er ombygget til bolig og kan have karakter af udlejning. 
Den øvrige opførte bygning kan ligeledes have karakter af at være ombygget til bolig eller anden ophold. Der 
er tale om et mindre landbrug med et mindre jordtilliggende, og der er i dag allerede et eksisterende maskin-
hus på ejendommen. Fredningsnævnet skal i beslutningen overveje nødvendigheden af et maskinhus mere.  
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Aarhus Kommune har i øvrigt henledt opmærksomheden på, at ejendommen også er beliggende indenfor 
strandbeskyttelseslinjen.  

Arkitekt Iben Vadstrup Holm har for ejerne som en redegørelse for den valgte placering af en ny landbrugs-
bygning anført, at den ansøgte bebyggelse ønskes placeret på samme sted som en tidligere og oprindelig land-
brugsbygning på ejendommen. Denne bygning blev nedrevet af en tidligere ejer. Det vides ikke præcist hvor-
når, men det var efter 1972 og før 1997. Den oprindelige bygning var placeret fritstående på et plateau ca. 20 
meter bag ved stuehuset. Det er på denne placering, at bygningen ønskes ”genopført” i tilknytning til ejen-
dommens hidtidige bebyggelsesarealer. I dag er plateauet omkranset af højere træer og buske. Den oprinde-
lige bygning var opført indenfor samme byggestil som det oprindelige og nuværende stuehus. Den nye bygning 
ønskes opført i samme højde, bredde og dybde med hvidkalkede mure og sadeltag med røde tagsten. Den nye 
bygning er en nødvendighed for driften af ejendommen, da det eksisterende maskinhus i dag er fuldt udnyttet. 
Alternative placeringer til bygningen har været overvejet, men disse vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for 
den daglige drift af gården. Arealet vest for maskinhuset benyttes i dag til opmagasinering, og arealet nord for 
muren er et areal med primære adgangsforhold og forbindelser mellem maskinhus, stuehus og gårdrum. 

Det oprindelige maskinhus placering fremgår af bl.a. følgende luftfoto: 

  

Det fremgår af ansøgningen, at maskinhuset ønskes tilpasset den eksisterende byggestil som stuehuset. Det 
opføres i sadeltag i røde tagsten og ydervæg i hvidkalkede mursten. Porte, døre og vinduer udføres i træ, der 
rødmales.  

Der er ifølge BBR et stuehus fra 1938 på 96 m2 til en landbrugsejendom og et maskinhus/en garage på 195 m2 
fra 1987 på ejendommen. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 12. december 2022 ved Martin Møller-
Heuer og det kommunalt valgte medlem Jens Henrik Larsen. Endvidere deltog Jacob Bjørn Jakobsen, Samsø 
Kommune ved Sune Pedersen, herunder også for Aarhus Kommune og Jørgen Eggert og Danmarks Naturfred-
ningsforening ved Merete Hammeken og Jens Peter Rasmussen.  
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Projektet blev gennemgået. Jacob Bjørn Jakobsen oplyste, at de købte ejendommen i 2018. De forpagtede 
jorden ud i et par år, men den har nu ligget brak i et par år. Ejendommen er på ca. 11 ha, hvoraf 8-9 ha kan 
dyrkes. Der er landbrugspligt på ejendommen. De vil starte med vinproduktion og har i den forbindelse brug 
for et ekstra maskinhus til udstyr og maskiner. Der er ikke plads i det eksisterende maskinhus. Det er vigtigt 
med den ansøgte placering, da den letter adgangen til marken. Hvis det er afgørende, er han indstillet på en 
anden ydre fremtræden. De øvrige mødte udtalte sig imod den ansøgte placering af maskinhuset på toppen 
af en forhøjning ud mod landskabet. 

Der kunne i øvrigt konstateres tre skurvogne på ejendommen, hvoraf i hvert fald to var indrettet til ophold/be-
boelse. Jacob Bjørn Jakobsen oplyste, at to af skurvognene er opsat for, at de kan bo i dem, mens beboelsen 
renoveres indvendigt. Det er en ældre bygning, som de har renoveret udvendigt, og som nu skal renoveres 
indvendigt. De har brug for skurvognene i hvert fald i 12 måneder. De kan om nødvendigt flyttes til en placering 
ved bygningerne. Han blev gjort bekendt med, at der også kræves landzonetilladelse og byggetilladelse til den 
ønskede placering.  

Der kunne konstateres, at der endvidere var opsat en antennemast i beplantningen på det forhøjede niveau 
mod marken. Jacob Bjørn Rasmussen oplyste, at han bruger den til at fange signaler fra skibsradioer til brug 
for ”search and rescue”.   

Det blev i øvrigt oplyst, at ejendommen også er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen.   

Det ministerudpegede medlem af fredningsnævnet Bjørn Rømer Westh deltog ikke i mødet og besigtigelsen, 
men har deltaget i fredningsnævnets afgørelse i sagen. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Det ansøgte maskinhus opføres ikke i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, 
og det er under alle omstændigheder en konsekvens heraf, at fredningen af arealer ved Stavns fjord 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 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 projektet ikke er i strid med naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk. 2 eller stk. 3. 

Fredningsnævnet finder ikke, at der i en landskabsfredning er grundlag for at placere et maskinhus på den 
ansøgte højt beliggende og fremskudte placering ud i landskabet og mod Stavns fjord uden tilknytning til de 
eksisterende bygninger. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at der tidligere var en udhusbygning på det 
pågældende sted, da denne efter det oplyste blev fjernet senest i 1997. 

Fredningsnævnet meddeler derfor ikke dispensation.  

Der er i fredningen forbud mod at opstille skure og andre lignende indretninger, og der må ikke anbringes 
campingvogne eller lignende. 

Fredningsnævnet finder ikke, at der i en landskabsfredning er grundlag for at placere sådanne skurvogne til 
beboelse eller andet ophold, og det er derfor udgangspunktet, at de skal fjernes. 
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Fredningsnævnet kan dog konkret efter det oplyste meddele en midlertidig dispensation til opretholdelse af 
én skurvogn til udgangen af 2023 til brug for ophold eller beboelse, mens der sker en indvendig renovering af 
beboelsesbygningen. Det er en betingelse, at den placeres umiddelbart op ad den nordvendte del af maskin-
huset, så den ikke er synlig fra omgivelserne. 

Fredningsnævnet meddeler således ikke lovliggørende dispensation til to af skurvognene, som skal fjernes, 
mens der meddeles en tidsbegrænset dispensation til én skurvogn til udgangen af 2023 på vilkår om den an-
viste placering. 

Fristen for fjernelse af de to skurvogne fastsættes til den 1. marts 2023. 

Der er i fredningen forbud mod at opsætte master. Forinden fredningsnævnet træffer afgørelse, om der kan 
meddeles dispensation til den opsatte mast, skal Jacob Bjørn Jakobsen senest den 31. januar 2023 sende en 
ansøgning til fredningsnævnet og Samsø Kommune med en udførlig beskrivelse af masten, herunder dens 
størrelse og baggrunden for den og dens brug. 

Opmærksomheden henledes på, at det ansøgte også kan kræve dispensation og tilladelse fra andre myndig-
heder.   

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. 
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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. Jens Henrik Larsen, 
2. Jacob Jakobsen og Katja Bjørn Jakobsen, 
3. arkitekt Iben Vadstrup Holm, 
4. Samsø Kommune, 
5. Aarhus Kommune, sag 22/035775-1, 
6. Miljøstyrelsen, 
7. Kystdirektoratet, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, Samsø,  
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, Samsø, 
12. Dansk Botanisk Forening, København, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, kreds Århus Bugt,  
15. Region Midtjylland, 
16. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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