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Matr.nr.

Fredningsnævnets

kendelse a~ 9/1 1926.

Form&1

Offentlig

for gående

adgang

og badning

fra stranden

færdsel,

Indhold

Offentlig

adgang.

Struer

offentlig adgangsvej.
•

12,!!, 13b,

2.

13,2., 13!"

131,

45~ Struer

Købst.ad.

Ejer.

Privat.

P&raleret

Fredningsnævnet.

J.nr.

K 74-20-69.

ophold

(den for græsvækst

blottede) .

•
Fcnr:

Fredet

by etablerer

REG.NR./jo

U D S K R I F T

(I

af

•
~orhandlingsprotokollen

I

for Fredningsnævnet

J',

for Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aar 1926 den 9. Januar Em. Kl. 2/2 hold t 1"redningsnævnet
Møde paa Raadhuset i Struer.
Mødte var N~vnets ~eJlemmer Gaardejer X.L.Vestergaard

af

Ulfborg, .r'ort'atter
Johs. Buchholtz af Struer og ~'ormanden Dommer
J. 8chrøder af Skjern.
Der foretoges: Sagen angaaende, hvorvidt der bør være fri
Adgang til Strandbredden

paa "Vrallen" .

........ . ................... ........... ..
Der afsagdes saalydende
K e n d e l s e :
Ved Skrivelse af 15. September f.A. til Fredningsnævnet
Rinskøbing ~mtsraadskreds

har Struer nyraad forlangt Nævnets Kendelse

om, hvorvid t Offentligheden

bør have Ad(;ang til J!'ærdselad Stranclbre,lI

den paa "Vra11en" fra Holstebro-dtruer

Havn til det Plejehjemsforenin-

gen for Ringkøbing Amt tilhørende Optagelseshjems

Haveanlæg og TIet

til Badning fra Strandbredden

paa denne Str~kning, der dels ejes af

den n~vnte Plejehjemsforening

- .olatr.Lr. 12bh dtruer - dels af

Interessentskabet

\

for

"Overhoved 'reglværk", som bestaar af Købmand !,lichael

Nielsen af ~kive og Bestyrer Harald Boye Jensen af dtruer - ~atr. Nr.
~

I

I
I

13b, l2a, 13e, 13c, 45a og 13t Jtruer. Anledningen til denne 3krivelses .r'remkomster den, at Ejerne

I
I

af Overhoved 'feglværk i ;itruerbladene har ladet indrykke en Annonce

l

om, at "al Kørsel og .r'tlordsel
paa Stranden og Vrallen er strengt 1'orbudt",

\

og under et til i JJag af alle i de forann8.;vnteBjendomme be-

rettigede indvarslet Møde har disse Ejere da ogsaa paany protesteret
imod, at Adgangen til Strandbredden

gives fri, idet de har gjort

gældende, at Folk, naar de faar Adgang til Strandbredden,

ikke holder

sig til denne, men gaar ind og ødelægger de tilgrænsende dyrkede Arealer.

Denne Protest er tiltraadt af Frøavler Peder Jensen Pedersen o~
-=>

Bestyrer Magnus Knudsen Grønne, begge af Struer, der begge har forpa3tet Arealer af Overhoved Teglværks Ejendom.

Subsidiært har Bjerne af

Overhoved 'l'eglværkog de to Forpagtere for det rrilfælde, at NUlvllets

Kendelse skulde gaa dem imod, paastaaet sig tilkendt Erstatninger.---J'
Ejerne en Erstatning paa 10.000 Kr. og ~orpagtelne hver især en
aarlig Erstatning af 200 Kr.
Endvidere har Bestyrelsen for Plejehjemsforeningen

af Hen-

syn til Moralen blandt de Børn, som er betroet Foreningen til Op-

•t

dragelse, protesteret imod, at der gives Publikun Adgang til Fæ
paa og Badning fra Optagelseshjemmets
den Nord for Optagelseshjemmets

Grund og den Del af Stran~

Grund, der ligger inden for en ~.

l

stand af 200 m fra Grundens nordlige Grænse.

li

It ~

Iøvrigt er der ingen Indsigelse fremsat imod Byraadets ~
langende om, at der gives offentlig Adgang til F~rdsel og Badn"
paa det i dets Skrivelse nærmere betegnede Stylcke 3trandbred.
Borgmester Jensen har paa Byraadets Vegne protesteret

'

mod, at der tilkendes nogensomhelst Erstatning.
Medens der nu maa gives Plejehjemsforeningens
Kedhold i dens Protest, findes der ikke at kunne tages
den fra Ejerne af Overhoved Teglværk og fra de to,Forpagtere
komne Indsigelse.
Det maa nemlig anses for et saa stort Gode for Struer
Købstad og nærmeste Omegns Beboere at faa Adgang til
I

I,

tiI
I

Badning fra den Byen n~rmest liggende Strandbred, at saadan Adg
kun bør n~gtes, dersom den kommer i 3trid med en meget væsentl1

I
1:(,

Interesse hos Ejerne eller andre Enkeltmænd.
Da der imidlertid alene er Tale om at give

I

,

.

I

I

Adgang til den udyrkede og for Plantevækst blottede Strandbred, 'of"

I

Ejerne og Forpagterne, forsaavidt de dyrkede Arealer angaar, maa an-

l

ses for at være tilstrækkelig beskyttede mod mulige Ødelæggelser fra
Publikums Side ved Lovgivningens Regler om Mark- og Vejfred og om
Ødelæggelse af fremmed Ejendom, kan deres principale Paastand ikkJ

tages til Følge og der findes af samme Grund heller ingen Anledning
til at fastsætte en Erstatning en Gang for alle for den Skade, der
muligvis kan ske.
Der vil saaledes være at give Offentligheden

Adgang til

Færdsel paa og Badning fra den udyrkede og for Plantevækst blottede Strandbred paa "Vrallen" fra Holstebro - Struer Havn til et
Punkt, som ligger 200 m Nord for den Grund, der ejes af Plejehjems-

foreningen for Ringkøbing Amt, uden Erstatning til Grundens Ejere
eller andre, og det vil Vfure at henstille til Struer Byraad at tilvejebringe en Adgangsvej til denne Strandbred,
t h i

e r a g t e s :

Der gives uden Erstatning til Grundens Bjere eller andre
Offentligheden

Adgang til Færdsel paa og Badning fra den udyrkede

og for Plantevækst blottede Strandbred paa "Vrallen" fra HolstebroStruer Havn til et Punkt, som ligger 200 m Nord for den Grund, der
ejes af Plejehjemsforeningen

for Ringkøbing Amt.

Struer Byraad opfordres til at tilvejebringe en Adgangsvej
til denne Strandbred.
Mødet hævet.
Schrøder

,
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I
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I
I
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I
I

I
I

Johannes Buchholtz

Kr. Lassen Vestergaard
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Nævnet
Struer,

har d.d. tilskrevet

Havn, Havnekontorert,

7600

således:

"Vedrørende

..

Struer

forholdene

på Vrald Odde i Struer

Kommune.

Efter en besigtigelse,
hvori foruden nævnets medlemmer deltog repræsentanter for Struer Kommune, Ringkøbing Amtskommunes
landskabsafdeling, Struer Havn, Havnekontoret
og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitå, meddeler Fredningsnævnet
herved i medfør af
Naturfredningslovens
§ 34 efterfølgende
tilladelse til opfyldning
på Vrald Odde på nedennævnte vilkår.
På vestsiden af odden, hvor der på grund af murbrokker m.v. er umuligt af færdes, skal der foretages en udjævning enten, således
at jernstykker og et skibsvrag fjernes og de større murbrokker
knuses eller fjernes, eller
således at der lægges natursten på
opfyldningen fra et punkt cirka 60 meter fra ophøret af den vold
med stensætning, der allerede er etableret.
På østenden af odden bag skydevolden skal de betonbrokker,
der er
anbragt der angiveligt for at hindre nedbrydning af volden enten
tildækkes med natursten eller fjernes og kystsikring etableres på
anden vis.
På standen er der opstillet et gult advarselsskilt
med "adgang
forbudt - skydebane"~ Det fremgår af skiltet, at adgangen til området er forbudt, når en kugle ved skydebanen er hejst. Nævnet pålægger, at der enten etableres en fra hele området synlig markering på selve volden af, hvornår skydebanen benyttes og færdsel i
området derfor er forbudt, og at det samtidig markeres på en tydelig måde ved skiltningen, at adgang iøvrigt er tilladt for gående færdsel.

- 2 Nævnet

pålægger,

den 1. januar

at alle ovennævnte

påbud bringes

i orden inden

1994.

Baggrunden for ovennævnte påbud er, at området blev fredet ved Fredningsnævnets kendelse af 9. januar 1926 med det formål, at der skulle være offentlig adgang for gående færdsel, samt for ophold og badning fra stranden for så vidt angår den del, der er blottet for
græsvækst. Nævnet finder, at fredningsbestemmelsene
automatisk finder anvendelse også for de siden opfyldte områder på Vrald Odde,
hvorimod naturfredningslovens
§ 46, stk 4, nr. 2, vedrørende
havneanlæg med tilhørende landarealer muligt medfører, at lovens § 46 ikke
finder anvendelse. Nævnet finder, at de ovennævnte foranstaltninger
er nødvendige for at opfylde de anførte fredningsbestemmelser,
idet
den nuværende skiltning kunne give generelt indtryk af, at færden
på området ikke er tilladt, ligesom de større brokker kan hindre
færden og ophold på strandarealet.
Det bemærkes, ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som lovgivningen måtte kræve.
Afgørelsen, der er truffet i medfør af lov nr. 9 af 3. januar 1992
om naturbeskyttelse
§ 104, stk. 1, 1. pkt., af det inden denne
lovs ikrafttrædelse
eksisterende Fredningsnævn, idet sagen var
indbragt for nævnet inden denne lovs ikrafttræden, kan efter denne
lovs § 85, jfr. § 87 indbringes for Naturklagenævnet,
der afgør
klager, der er indgivet af miljøministeren
eller indeholder spørgsmål, som efter dette nævns vurdering har meget væsentlig interesse
i forhold til lovens formål, idet miljøministeren
afgør andre klager.
~

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelse meddelt Dem, og klagen indgives skriftlig til nærværende Fredningsnævn på den ovenfor
anførte adresse.
En tilladelse

kan ikke udnyttes,

før klagefristen

er udløbet.

Er

- 3 -

klage iværksat, kan tilladelsen
myndigheden bestemmer andet."
Hvilket

hermed

Med venlig

meddeles.

hilsen

p •n •v •

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970

Hørsholm

ikke udnyttes,

med mindre

klage-

