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OVER FREDNINGSNÆVNET>



rreaeae arealer i Ringkøbing amt. III· • •

Arealets navn Strand bje rge:Otrd
(Bremda1) Sogn Humlum Komm. ~truer

,, ,,
STRUER _.
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Areal. 3t63 ha
strandbred.

Fredet Fredningsnævnets kendelse a~ 12/1 1937.
Overfredningsnævnets kendelse af 23/6 1937.

••
4

Farm&/ Sikring af badestrand for offentligheden .

Indhold Status quo. Offentlig adgang for ophold og
badning.

Matt: nr: 2a Bremdal.

Ejer. Privat.

• P&taleret Struer Byråd og Danmarks Naturfrednings-forening.

Fcnr. 14. J. nr. 126-06-21-69.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------------------------------

Aar 1937 den 2j.Juni afsagde Overfredningenævnet paa
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

K • n d • 1 s e
i sagen 258/36 om Fredning af et strandareal af Matr.Nr. 2 a Brænda1,'
HUmlllm Sogn.

Den af Fredningsnævnet for R~ngkØb1ng AmtBraadskreds der
12.Januar 1957 afBagte Kendelse er forelagt Overfredn1ngsnÆWnet i
Medf~ af Naturfredningslovens § 16.

Til Fredningsnævnets protokol er det oplyst,
~ Ejerinden af det freBede Areal, Enkefru R.M.Weiling, er indgsset
paB, at de i Kendelsens Slutning, omhandlede 3 Sommerhuse fjernes
efter UdlØbet af Sommeren 1941,
~ det fredede Areal udg~ 6,5987 Tdr. Land, hvorefter Erstatnlngs-
summen. 1500 Kr. pr. Td. Land vil udgøre 9898,05 Kr., og

I '

~ den Del af Erstetningssummen. der ifølge Kendelsen vil v~e at
udbetale Den vest- og SØhderjydske Kreditforening som Panthaver 1
Ejendommen er fastsat til '000 Kr. i Kasseobligetioner af Foreningens
5' serie.

, .'
':,- ,
I '

l t ;r .........
\' ",

l: De Overfredningsnævnet, som tidligere har besigtiget de
omhandlede Arealer, i det Væsentlige kan tiltræde det i Kendelsen

<..

;, enf~te. vil denne vare et stadfæste.
T h i b e s t e m m e s:

'1 ~" •.,....
Den af Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsrasdskreds

den l2.Januar 1937 afsagte Kendelse stadfæstes.
I Erstatnin~ tilkendes der Ejerinden af de fredede Are-

aler 1500 Kr. pr. Td. Land. eller 9898,05 Kr. semt 50 Kr. til Flyt-
ning af Hegn, ef hvilke Beløb "4~;,,?/udredes ef strllerKommune,
2000 Kr. ef Holstebro Kommune, medens Resten, 4~98,70 Kr. afholdes
af statskessen og Ringkøbing Amtsfond, hver med Halvdelen.

Af Erstatningssummen udbetales 3000 Kr. i Kasseobllga-
t10ner af Foreningens 5' Serie til Den vest- og sØhderjydske Kredlt-
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forening som Panthaver i Ejendommen.
P.o.v.
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Fprhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Ringkøbing Amtsraadskreds.
af

" '

.',~,.' ~

Aar 1937 den 12. Januar Kl. l6Y2 holdt Fredninesnævnet for
Ringkøbing Amt Møde paa Dommerkontoret i Ringkøbing.

Foretaget blev:
Sag ang. Forl1andling om Fredning af en
Strandbred af Gaarden Br~ndal, ~atr.Nr.
2a Brændal, Humlum Sogn.

Samtlige Nævnets Medlemmer var mødt.
\ Ellers mødte ingen.

Nævnet vedtog derefter og afsagde saalydende
K e n d e l s e

Efter at Fredningsnævnet ved Kendelse af 18. August 1936
havde bestemt, at en Sag vedrørende Fredning af et Strandbredsareal
af Gaarden Matr. Nr. 2a Brændal, Humlum ~ogn, ikke kunde nyde jremme,
har Statsministeriet i Skrivelse af 15. Oktober f.A. anmodet Fred-
ningsnævnet om at genoptage Sagen, da der efter nogle i Mellemtiden
førte Forhandlinger mellem Overfredningsnævnet og Sagens Farter nu va:
~lulighed for, at Fredningsspørgsmaalet kunde løses paa et nyt Grund-
lag.

Fredningsnævnet har derefter den 6. Januar afholdt et nyt Mø-
de i Sagen, hvor Spørgsmaalet om Frednin6 blev genoptaget. I dette
Møde, hvor saavel Andrageren om Fredning, nemlig Struer Fredningsfor-
ening som Struer Byraad og Holstebro Byraad samt Ejerinden af Matr.
Hr. 2a Brændal Enkefru Weiling var mødt lykkedes det at tilvejebringe
Bnighed om baade hvor stort et Areal, der skal inddrages under en
eventuel Fredning, samt hvilken Erstatning, der herfor vil vtilreat
udrede til Ejerinden, og hvilke Bidrag Struer og Holstebro Kommuner
skal yde til iredningen, hvorhos samtlige Parter var enige om at un-
derkaste sig Nævnets Afgørelse med ilensyn til forskellige mindre
Tvivlsspørgsmaal, der er opstaaet under Forhandlingen.

Da det findes at være af stor Betydning for Struer Kommunes
8eboere og til dels ogsaa for Holstebros Beboere, at det ommeldte
Areal erhverves til Badestrand for disse Kommuner, og da den Ordning,
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som Parterne nu er enige om, i det væsentlige falder sammen med det
af Nævnet selv fremsatte Kompromisforslag, er Nævnets Uedlemmer nu
enige om, at en Fredning bør finde Sted, saaledes at de Punkter, hvor·
om Parterne forligsmæssigt er enige, lægges til Grund for Fredningen.

l!'redningsnævnet for Ringkøbing Amt bestemmer herefter:
Af den Enkefru Weiling tilhørende Ejendom lIlatr.Nr. 2a Byæn-

.1dal, HUlnlum Sogn, vil et Areal va;re at belægge med Fredningsservitut.
Dette Areal, der anslaas til at udgøre 6 a 7 Tdr. Land, udgør Ejen-
dommens sydøstlige Del, og begrænses paa de 3 Sider af henholdsvis
Landevejen Struer-Oddesund, Ejendommens Sydgrwnse fra Landevejen \~_i

Struer Fjord, og af Struer Fjord til Bjendommens nordlige Grænser,
Sal.1taf denne Gramse indtil l h~eter fra den parallelt med E'jordeIl~"
løbende Gakkeskrænts Top. Grænsen herfra og tilbage til Landevejen

I
. Ier af Nævnet afmærket med en Række Pæle. Den skal paa de Steder, \ j

,l
hvor der findes Bakkeskrænter overalt lægges en raeter nedenfor Skræn-
ternes Toppunkt, dog at det Areal, der nu af den nordligste Skrænt er
udlagt til to der byggede og udlejede Sommerhuse, maa udgaa af Areale

Dette Areal vil, saafremt Fredningen godkendes, v~re at kort.
lægge og arealberegne af en Landinspektør, saaledes at et Kort ved- 1
hæftes den Afskrift af Kendelsen, der tinglæses • :l

"I'"', I
• JoSom Vederlag for at belægge det ommeldte Areal med Fredn1nga ...

servitut udbetales der til Ejerinden en Erstatning en Gang for alle '
af 1500 Kr. pr. Td. Land efter den af Landinspektøren foretagne (~'l

t
I
IArealberegning.

Denne Erstatning udredes af Struer Kommune med en Tredjedel
ob af Holstebro Kommune med 2000 Kr., medens Restbeløbet udredes af
Statskassen og af Ringkøbing Amts Kon~unekasse med Halvdelen af hver,

!Jet paalægges Struer Kommune desforuden at anlægge en Ad-
Gangsvej, der kan befærdes af Motorkøretøjer, fra Landevejen ind
til Arealet over det ved Afm~rkningen til Vej afsatte Areal af
7 Meters Bredde, samt for Enden af denne Vej at anlægge en Parke-
ringsplads, der kan rumme mindst 50 Motorkøretøjer. Anlæget af Vej
og Parkeringsplads skal ske, saasnart Fredningen er endelig god-
kendt, og det bemærkes, at Bidraget fra Holstebro Kommune er gjort
afhængig af, at der indrettes Parkeringsplads med Vej til denne.

Det fredede Areal udlægge s som Badestrand saaledes, at det
er frit tilsængeligt for alle og enhver til alle Aarets Tider.
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Det skal derfor blive henliggende saaledes som det nu er, be-
vokset med Græs, og der maa ikke paa nogen Maade foreta3es Ændringer
i Jordsmonnets Karakter, 'udover at nogle Huller i Arealet maa opfyldes

Bjeren af Arealet maa lade Græs slaa paa dette hver Aar før
15. Maj oG efter 15. September. Han beholder Jagtretten paa Arealet,
og har Lov til at udøve sin Ret til at tage Sand og Grus i Fjorden,
efter de ~ældende Lovbestemmelser herom, dog at der ikke i Stranden
maa graves Huller, der kan hlive til Fare for 13adelivet. Andre Bjer-
rettigheder end de hernævnte kan han ikke udøve over det fredede Areal

Saasnart Fredningen er endeligt vedtaget skal Ejeren fjerne
det Hegn, der nu gaar gennem Arealet, og derefter opstille nyt Hegn
i Grænsen af det.fredede Areal. Dette Hegn maa hestaa af Pæle med
Traadhegn, men saaledes, at der paa den mod det fredede Areal vendende
Side skal benyttes glat Hegnstraad.

Som Bidrag til Hegnets Flytning yder Struer Kommune
Ejeren et Beløb af 50 Kroner.

Det tillades Ejeren i hver af de to nordligste Skrænter at
anlægge en Trappe 3 Meter bred fra Bakkens rop til dens ~od som Ad-
gantsvej til Strandarealet fra Sommerhuse, der maatte blive bygget
oppe paa Skrænten.

Endvidere tillad.s det, at de tre Sommerhuse, der er opført
udfor den mellemste af de tre Bakkeskrænter maa blive staaende med
de dertil hørende Indhegninger og udlejes indtil Sommeren 1941 inclu-
sive, hvorefter de skal fjernes.

Paa Arealet Illaader af >:>truerKommune opføres et eller flere
Nødtørftshuse samt Afkl~dningshuse, dog skal saavel Beliggenheden af
disse, som Tegninger til Husene godkendes af Struer Naturfrednings-
forening.

Denne Kendelse vil sammen med et vedhæftet Kort over det
fredede Areal være at tinglwse som H~ftelse paa ~jendommen Matr.
Nr. 2a Brwndal, IIumlum Sogn, med Prioritet foran alle Panteforhæftel-
ser.

Paataleberettiget med Hensyn til Servitutens Overholdelse
er til enhver Tid saavel Struer Byraad som Danmarks Naturfrednings-
forening.

Samtlige Omkostninger vedrørende Fredningen, derunder Udgifter
ne til Lw1dinspektør afholdes af Statskassen og Ringkøbing Amts Kom-
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munekasse med Halvdelen af hver.
Nævnet er enig om at ansætte den landbrugsmæssige Værdi

af Arealet til en Pris af 300 Kr. pr. Td. Land.
12. Januar 1937.

Grum-Schwensen Andr. ChristiansenlÆ. House
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Fredningsgrænser:
5ammenfald~nde med Skel "
d""e sammenfaldende med Skel

Te(rain ai

51rondtværggoard Horedgoord
Sogn: Hl/m/um

Herred: .5lfadborg

Amt: Rtngkobing
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aar 1936 den IB.August afsagde Fredningsnævnet for Ringkøbing
Amtsraadskreds saalydende

K e n d e l s e :

Under denne Sag har Naturfredningskomiteen for Struer og
Omegn andraget om Fredning af et Strandbredsareal paa 4 i 5 Tdr.
Land fra Ejendommen Bremdal Matr.Nr.2la Strandbjerggaard i Humlum
.:logn•

Arealet er beliggende paa den nordre Side af Struer Fjord, i
en Afstand af næppe en Kilometer fra Struer By, og Hensigten med
Fredningen var, at det skulde udlægge s som Badestrand - "give
Struer og Omegns Beboere og da navnlig den jævne Del, som ikke
kører i Bil, Adgang til at nyde Friluftsliv og Badning".

Kommissionens Medlemmer har været enige om, at denne Fredning
væsentlig kun havde Interesse for Struer Købstad og denne Bys
nærmeste Omegn, og at det derfor maatte være en Foruds~tning for

FrednLngen, at Struer Kommune erklærede sig villig til at bære en
væsentlig Del af de med en saadan Fredning forbundne Omkostninger.-

Ejerinden af den n~vnte Ejendom har først erklæret sig uvillig
til at lade nogen Del af sin Ejendom frede, dels fordi det var en
bammel Slægtsgaard, dels fordi hun allerede er begyndt at udl~je
Grunde langs med Bredden til Sommerhuse. Der er ialt opført l) Huse, I

der hver giver en aarlig Leje af 25 Kr. og hun formener, at der pas
det Areal, der ønskes belagt med Fredningsservitut, kan opføres
60 saadanne Sommerhuse, saaledes at hendes f3arlige Lejeindtægt
i Løbet af no~le Aar vil kunne stige til 1500 Kr. aarligt.

Kommissionen har fremsat et Kompromisforslag, hvorefter det
Areal der skulde fredes blev formindsket noget, idet dets Land-
gr"Jnse i Stedet for som paatænkt at bIive lagt ved Top'pen af en
Bakkeskraaning, der begrænser Arealet, blev lagt 2 Meter fra
Bakkeskraaningens Fod.

HGI'ved vilde det opnaas, at Ejerjnden fremdeles, trods Fred-
ningen kunde leje Arealer i BakkeskraaningeYl ud til Bebyggelse.
Ejerin1en skulde i saa Fald have en Erstatning af 1000 Kr. pr. Td.

1
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Land for det Areal, der blev belagt med Fredningsservitut, hvori-
mod hun, hvis hele det paat~nkte Areal skulde fredes, skulde have
en Erstatning af 1500 Kr. pr. Td. Land.

Ejerinden har derefter afgivet Erklæring om, at hun vilde
modtage dette Kompromisforslag, hvorimod hun ikke kunde in~gaa \

t -?

paa at afstaa hele det paatænkte Areal for den tilbudte Erstat_inl
l .:';
I ;
l

Struer Byraad har erklæret, at det vilde bære en Trediedel
af samtlige Fredningsudgifter, dersom hele det paatænkte Areal(

der var altfor lille.
I
/.

kunde blive fredet, hvorimod det ikke vilde betale no.setsomhel"''l;'~
I

Tilskud til en Fredning efter Kompromisforslaget. I

Kommi.ssionens Medlemmer er enige om, at det oprindelige For- l
(" \1 t

slag vilde medføre et meget dybt Indgreb i Ejerindens Raadigheds~l
..~,..;

ret over sin Ejendom, og ligeledes i hendes IndtjeningsJnulig-. l~~-...J.'.(::...~ol~:
heder for denne, idet der vil kunne s:ulges eller udlejes Jord :~~

t I·.f~ ;r..1ti] en Mængde SommerhuGe fra E j endommen, hvil ket umulig6øres I T -'-,;i
. ~ r:~ f':~~~;ved Fredningen. Den er paa det rene med, at der i saa Tllfæld~:~0:~

skulde ydes Ejerinden en meget betydelig Erstatning, og at det ~:'7
l 'l" 7-.:;

ij4~
Paa den anden Side formener Kommi:3sioneu, at det af den I)~::~~;~~

frem:3.aete Kompromisforslag givel'en forsvarlig Løsning, ide t c1j,~~:,~":
~4 1 ~~·t~~~~h.3-

~'!';":derved vilde blive frembragt et StrandbredsareaJ til Badning 'r tt~
\ ....... ".,r, Iog Fr]luftsli v, S tort nok til Struer Bys Behov. ; ::'"r~·":~},~
i ('I ~,~;l{~,>~~
• j' •...:f' ,;.l~)

Da Struer By som anført har afslaaet a t ville yde Bidrag l' " ~\~;~,

til en saadan PIans Gennemførelse, og Kommissionen som anført ::I~t:;~
f .. ~t 4. .~.;maa malle, at Sagen har saa stor IntereDse for Struer Kommune, ,:~:;,,;~,

\ .'1' ,:",

at den kun bør fremmes, naar den vil del tage i Udgifterne, er 'r --:.) ..
'''\U

vilde være meget vanskeligt at fastslaa den rette Størrelse
for en saadan Erstatnin~.

Kommissionen enig i, at denne Sag ikke bør llyde Fremme.
T h i b e s L e m m e s :

Den af Naturfredniudskomiteen for Struer o~ Omegn fremsatte
Fredningsplan om Fredning af et Areal af M8tr.Nr.2~ Strandbjerg-
gaard, Humlum 30gn, kan ikke llyde Fremme.

l8.Au~ust 1936.
r;'!'um-Schwensen M.Houe.Andr.Christiansen
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.Lr 1<)29 don 25. Ilclj ~m. Klo 2~/2 holdt Prednin::;snu;vnet 1,'100 e

p8.o. HuadllUGet i ~truer.

IIJ0dte var Nu,;vnets I:iecllemrner G:..:a.l.'dejer jLr. Ve::>ter1..,uard af

UlfborL.:, l"orlatter JolJS. Buchholtz af SLruer oG ~0:3nefo:3ed 1.1. Houe

af }!umlL;,ln ~j8mt }'or~l.anden lJOl:ll'ler J. 3<.:hr.der eJf Skjern.

).::;1' foretoGes : Sa";~lL ullc..<1aendo 1worviL1 t der bør VbJre fri

F_rdsel ld en SLi over rlcn ~irmaet VO~ll~GQard oJ Nielsen tilhorende

[Juns J 01c'3en T!.J:rby::,:aarll Ni elsen, hegse af S truer, Jtruer J:3yraad ved

f."edlem ,d RLad~t Lt.<.:ror Jons })<:tcr SiCh Ilf Struer 02 ResE:;n-Humlum

::J0Gneraad ved Rc:adeLj r'Ol'!aanu, I[Ll'~~_1.' r:.u. 'l'hor 8cøczer af Humlum var

mød te.

[Jer 8..fsluttedes en ~HlC::llydenue

o vel' e n s k o m s t :

Inu81wverne af .L"il'maet Vo::;ns:..:aard og Niel sen, lVlaslcinfabrikan-

terne l;<;.~·ius Vo:.;ns[;aard og lI~lS J "Jlsen :f'bl·b~r:..:aarll Nielsen, begge af

Jtruer, forpligter ~';ig til, indøn de ved Anl'J:L;;else af en Ophalings-

lJeddin-=., ,ned L:J..;IDOJe sp,-"rrer Pussu:::;en J angs Stnmdbredden paa d en dem

till1orGl'cle Pc,reel f,Iutr. Nr. 2e StrandbjeresaRyd eller Br,wdal, Hum-

lum ;30gn, til offen Llic; Fc.:rdsel at inuretl,e en 2 m bred Sti langs

lureell~ns nordlige Skel frH Oddesundvejen til dtrandbredden og til

ror Fr~Dtiden at hoJde denne Sti farbar.

Der ydes jkke Pirmaet Vognssaard og Nielsen Erstatning.

0vcrcnukomsten Glwl kunne tjnGlyses ~,om H",ftelse paa natr.

Nr. 2e ~trandbjerccaard eller 13nt:n da l , HUlnlum :30:3n, af H(;.rtkorn oY4

Alb.
'3aavel Struer J3yraad SOT'] Resen-Humlum ~oGnerD.ad sk,,1 V/i.re

r~atalelJ~rettigede.

')a~en 81uttet. U0det h"Net.
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Schrøder Jo:be.nnes nuchholtz

Thor BJogGer r. I!oue

K.L.Vester30ard
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MIL]0- OG ENERGIMINISTERIET

struer Kommune
østergade 13-21
7600 struer

SKOV- OG
NATURSTYRELSEN

Landskabskontoret
J.nr. SN 1211/11-0035
Ref. Lisbeth Toft-Pe-
tersen

Den 19. december 1994

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til at etablere en
beach-volley bane på Bremdal strand, matr. nr. 2 kb, Strand-
bjerggård Hovedgård.

Afgørelse

Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed Fredningsnævnet for
Ringkjøbing Amts afslag på ansøgning om tilladelse til at eta-
blere en beach-volley bane på Bremdal strand.

Styrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78, stk. 2 og § 85
i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar 1992. jf. § 16,
stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21. marts 1994 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrel-
sen.

Redegørelse for sagen.

Det i sagen omhandlede område på Bremdal strand er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. juni 1937 om fredning af et
strandareal af matr. nr. 2a, Brændal, Humlum Sogn (nu matr. nr.
2 kb, strandbjerggård Hovedgård, Humlum).

I følge fredningskendelsen udlægges det fredede areal som bade-
strand, således at det er frit tilgængeligt for alle og enhver
til alle årets. tider. Det skal derfor blive henliggende, således
som det nu er bevokset med græs, og der må ikke på nogen måde
foretages ændringer i jordsmonnets karakter, udover at nogle
huller i arealet må opfyldes.

Den 26. april 1994 har Folkeoplysningsudvalget i struer Kommune
gennem Ringkøbing Amtskommune ansøgt fredningsnævnet om dis-
pensation fra fredningen med henblik på etablering af den oven-
nævnte beach-volley bane. Banestørrelsen er på 9 gange 18 meter

.og spilleunderlaget er løst strandsand. Banen vil i følge kommu-
nens oplysninger kunne etableres uden ændringer af de tilstøden-
de arealer.

Skov- og Naturstyr~/s~n

Hara/dsgad~ 53

2100 København ø
T/f 39 4720 00

Fax 39 27 98 99
T~/~x 21485 natur~ dk
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Det fremgår videre af ansøgningen, at den pågældende del af
Bremdal Strand er det mest attraktive sted for badegæster. Den
ansøgte placering er valgt ud fra, at beach-volley banen udover
at være et aktiv for strandens gæster også anses for et aktiv
for den nærliggende campingplads og vandrerhjem.

Amtet har overfor fredningsnævnet i brev af 26. maj 1994 til-
kendegivet, at det ansøgte strider mod fredningskendelsen, og at
amtet ikke kan anbefale, at der meddeles tilladelse til det
ansøgte.

Fredningsnævnet har som led i sagens behandling anmodet Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomite i struer samt struer Kommune
- som påtaleberettigede parter i henhold til fredningsdeklratio-
nen - om en udtalelse.

Lokalkomiteen har herefter i brev af 14. juni 1994 til nævnet
udtalt, at lokalkomiteen ikke kan anbefale en tilladelse til det
ansøgte.

struer Kommunes Teknik- og miljøudvalg har i brev af 7. juni
1994 til nævnet udtalt, at baneanlægget kan anbefales som et
godt aktiv for de besøgende på stranden. Det er ligeledes ud-
valgets opfattelse, at banen kan indpasses i omgivelserne uden
at det går ud over de på stranden værende naturværdier.

Den 21. juni 1994 har fredningsnævnet efter besigtigelse meddelt
afslag på det ansøgte. Efter nævnets opfattelse vil etablering
af en bane til beach-volleyball det pågældende sted være i strid
med formålet med fredningen.

Med brev af 7. juli 1994 har struer Kommunes Miljø- og teknikud-
valg indbragt fredningsnævnets afgørelse for Naturklagenævnet,
der har videresendt sagen til behandling i Skov- og Naturstyrel-
sen.

I klagen har kommunen bl.a. anført, at banen kan etableres uden
ændringer af de tilstødende arealer og den herpå værende græsve-
getation, og at spilleunderlaget er løst strandsand i 40 cm. 's
dybde som det på stranden iøvrigt forekommende sandmateriale.

Kommunen har endvidere gjort gældende, at en beach-volley bane
idag betragtes som naturligt tilbehør til en offentlig bade-
strand. Hertil kommer, at stranden i en årrække har været til-
delt" blåt flag II, og at det i den forbindelse henstilles, at
det etableres aktiviteter ved badestranden, herunder leg, kon-
kurrence m.v.

Som led i behandlingen af klagen har styrelsen 'anmodet Ring-
købing Amt om en udtalelse i sagen. I brev af 30. august 1994 -
som kommunen er gjort bekendt med - har amtet henholdt sig til
sin tidligere udtalelse i sagen.

Begrundelse for Skov- og Naturstyre1sens afgørelse.

Det følger direkte af fredningsbestemmelserne, at det ovennævnte
strandareal skal henligge, således som det henlå bevokset med
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græs på fredningstidspunkt, og at der ikke må foretages ændrin-
ger af nogen art. Etablering af en beach-volley bane i området
vil derfor kræve en dispensation fra fredningen.

Skov- og Naturstyrelsen har besigtiget strandarealet. på bag-
grund af besigtigelsen sammenholdt med de i sagen foreliggende
oplysninger finder Skov- og naturstyrelsen ikke grundlag for at
meddele dispensation til den ansøgte bane.

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. 1.

~ "vew,l~tl~?~
~Tof~petersen

Kopi til orientering:

Fredningsnævnet for Ringkjøbing Amt
Ringkøbing Amtskommune
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i struer, v.Jens
Møller, Hovvej 5, Humlum, 7600 struer
Naturklagenævnet
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Modtaget i
Skov- ('lC1 Naturstyrelsen

24 MRS. 2000 Herning, den 23. marts 2000
R.A.F. 31/00

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø.

REG.Nl 0;)31. 00

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, Teknisk Forvaltning, østergade 21, 7600 Struer, ansøger om tilladelse til
anlæggelse af handicapvenlig sti fra parkeringsplads ved roklub til toilet og til strandbredden -
R.A.F. -lb. nr. 14, Bremdal Strand.

Ved fredningsnævnets kendelse af 12. januar 1937, blevet areal ved Bremdal Strand fredet.
Formålet med fredningen er i kendelsen beskrevet således: "Da det findes at være af stor betydning
for Struer kommunes beboere og ti/dels også for Holstebros beboere, at det ommeldte areal
erhverves til badestrandfor disse kommuner, og da den ordning, som parterne nu er enige om, i det
væsentlige falder sammen med det af nævnet selv fremsatte kompromisforslag, er nævnet
medlemmer nu enige om, at en fredning bør finde sted ..." Selve fredningsbestemmelsen er
formuleret således: "Detfredede areal udlægges som badestrand således, at det erfrit tilgængeligt
for alle og enhver til alle årets tider. Det skal derfor blive henliggende således som ,det nu er,
bevokset med græs, og der må ikke på nogen måde foretages ændringer i jord monnets karakter,
udover at nogle huller i arealet må opfyldes."

Fra Ringkjøbing amt er modtaget en ansøgning fra Struer kommune om tilladelse til at anlægge en
handicapvenlig sti fra parkeringspladsen ved roklubben til toilettet og herfra til strandbredden. Stien
udføres i betonsten af typen "Græsarmering" og ligger over en strækning på 20-30 meter på det
fredede areal.

Ringkjøbing Amt har ikke indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4 i forretningsordenen for Frednings-
nævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til
det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på, at formålet
med fredningen var, at der på stedet skulle være en badestrand, der var tilgængelig for alle,
herunder også for handicappede. Endvidere har jeg lagt vægt på, at den ansøgte sti kun i et ganske
beskedent omfang berører det fredede areal.

Tilladelsen bortfalder, såfremt deri ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

, ~... I. I,
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• FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Skov-ogNaturstyrelsen SCANNET
Haraldsgade 53
2100 København

Herning, den 17. september 2001
R.A.F. 48/01

Modtaget i
Skov- rier l\T»tuTRtyrelsen

1 9 SEP. 2001

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, Teknisk Forvaltning, 0stergade 21, 7600 Struer, ansøger om dispensation til
placeringen afto eksisterende storstenshøfder, som er en del af et samlet høfdeanlæg på 18 stk., be-
liggende i det fredede område Bremdal Strand, Struer. - R.A.F. Lb. nr. 14 - Bremdal Strand.

Ved fredningsnævnets kendelse af 12. januar 1937 blevet areal ved Bremdal Strand fredet. Formå-
let er beskrevet således: "Da det findes at være af stor betydning for Struer kommunes beboere og
ti!dels ogsåfor Holstebros beboere, at det ommeldte areal erhverves ti! badestrand for disse kom-
muner, og da den ordning, som parterne nu er enige om. i det væsentlige falder sammen med det af
nævnet selv fremsatte kompromisforslag, er nævnets medlemmer nu enige om, at en fredning bør
finde sted ... " Selve fredningsbestemmelsen er formuleret således: "Det fredede areal udlægges
som badestrand således, at det er frit tilgængeligt fur alle og enhver til alle årets tider. Det skal
derfor blive henliggende således som det nu er, bevokset med græs, og der må ikke på nogen måde
foretages ændringer ijordmonnets karakter, udover at nogie huller i arealet må opfyldes."

.
Fra Struer kommUne er modtaget en ansøgning om godkendelse af anlæg af to storstenshøfder på
stranden i den nordlige ende af fredningen, idet disse to høfder er de sydligste af i alt 18 høfder over
en strækning på 520 meter. Høfderne er etableret som afløsning af tidligere faskinhøfder, der ikke
var tilstrækkelige for at forhindre nedbrydningen af forstranden. Kystinspektoratet gav tilladelse til
etableringen i 1996. Kommunen hørte endvidere Danmarks Naturfredningsforening, der den 4.
september 1996 ikke havde indvendinger. Ved en fejl blev der ikke søgt Fredningsnævnet for Ring-
kjøbing amt om tilladelse.

Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen om lovliggørelse for Ringkjøbing Amt, der ikke havde
indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4, i forretningsordenen for Frednings-
nævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladelse til
det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på, at formålet
med fredningen var, at der på stedet skulle være en badestrand, og etableringen af høfder er sket for
at bevare badestranden. Endvidere har jeg lagt vægt på, at de to storstenshøfder kun i et mindre orn-
fang berører det fredede areal.

Skov- og NaturstyrelseneJ·nr. SN 2001 ~\ 'i., l \ \l- Du C'.) \
Akt. nr. \ \ .au....
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Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskytte1se, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag, afgø-
relsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen ~r udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som lov-
givningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering .

•

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97222200 E-mail: f-naevn@get2net.dk
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FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKJØBING AMT

Herning, den 27. februar 2004
R.A.F. 84/03

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

MOdtager,
31cov- og Natur~lvr"I""

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, 0stergade 21, 7600 Struer, ansøger om genetablering aftrappe på skrånin-
gen på Bremdal Strand. - Lb. nr. 14 - Bremdal Strand.

Ved fredningsnævnets kendelse af 12. januar 1937 blevet areal ved Bremdal Strand fredet.
Formålet er beskrevet således: "Da det findes at være af stor betydning for Struer kommunes
beboere og tilde Is også for Holstebros beboere, at det ommeldte areal erhverves til bade-
strand for disse kommuner, og da den ordning, som parterne nu er enige om, i det væsentlige
falder sammen med det af nævnet selv fremsatte kompromisforslag, er nævnets medlemmer nu
enige om, at en fredning bør finde sted ... " Selve fredningsbestemmelsen er formuleret såle-
des: "Det fredede areal udlægges som badestrand således, at det er frit tilgængeligt for alle
og enhver til alle årets tider. Det skal derfor blive henliggende således som det nu er, bevok-
set med græs, og der må ikke på nogen måde foretages ændringer i jordmonnets karakter,
udover at nogle huller i arealet må opfYldes. "

Fra Ringkjøbing Amt er modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering eller genetablering
af en trappe fra ejendommen Svanevej 10 til strandbredden i den nordlige ende af fredningen.
Fredningsnævnet har forelagt ansøgningen for Danmarks Naturfredningsforening, der ikke
havde indvendinger mod det ansøgte.

Sagen er behandlet af nævnets formand alene efter § 9, stk. 4, i forretningsordenen for Fred-
ningsnævn.

Jeg skal hermed på nævnets vegne i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 meddele tilladel-
se til det ansøgte, idet dette ikke er i strid med fredningens formål. Jeg har især lagt vægt på,
at formålet med fredningen var, at der på stedet skulle være en badestrand, og etableringen af
trappen forbedrer mulighederne for offentligheden for at komme ned på stranden.

Tilladelsen gives på vilkår, at trappen ændres, så den bliver mere publikumsvenlig. Det er der-
for et vilkår, at amtets anvisninger om udformningen efterkommes.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.
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Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve,"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

p- . tamp
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Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0.

sc~l~ ..
...S J~JlI 20~6

Herning, den 5. juli 2006
R.A.F.21/06

Struer kommune er d.d. tilskrevet således:

"Struer kommune, 0stergade ]] -] 5, 7600 Struer, ansøger på vegne Struer Kajakklub, Struer
Roklub og Surferklubben Windy om tilladelse til at etablere et vandsportscenter på Bremdal
Strand. - R.A.F. lb. nr. 14 - 8remdal Strand.

Efter en besigtigelse den 15. juni 2006. hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt og ansøgeren, Struer kommune, skal nævnet meddele, at der ikke kan gives
tilladelse til det ansøgte i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50.

Et medlem af nævnet, Ole Kamp, bemærker, at formålet med fredningen er, at der skabes
mulighed for, at borgerne i Struer og Holstebro kommuner kan fa adgang til badestranden.
Dette medlem finder ikke, at byggeriet er i strid med fredningen. En ikke ubetydelig del af
byggeriet placeres udenfor det fredede areal, hvorfor den del af byggeriet, der placeres
indenfor fredningsgrænsen, ikke findes at være så omfattende og dominerende, at det
forudsætter en ny fredningskendelse.

To af nævnets medlemmer, John Overgaard Nielsen, og nævnets formand, Henrik S.
Stamp finder, at der er tale om et så stort og omfattende byggeri, så det fredede område vil
ændre karakter. Disse medlemmer lægger især vægt på, at det bebyggede areal udvides
væsentligt, hvorfor en ikke uvæsentlig del placeres på det fredede areal. Endvidere skal der
bygges i to etager. hvilket også er noget højere end det eksisterende. Byggeriet må herefter
betegnes som en videregående afvigelse fra fredningen, og ansøgeren henvises derfor til at
søge gennemført en egentlig ændring af fredningen efter Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 3.

Der afsiges kendelse efter flertallets votering.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 3, 7400 Herning

Tlf. 9722 22 00 E-mail: f-naevn@mail.dk
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le behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold i Deres klage",

hvilket herved meddeles til Deres orientering.

Med venlig hilsen

•

•

• RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
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Afgørelse

i sagen om etablering af vandsportscenter delvis i fredet område

i Struer Kommune

Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt har den 5. juli 2006 efter naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 3, truffet afgørelse om, at etablering af et vandsportscenter på Bremdal Strand indebærer en

videregående afvigelse fra fredningen af området og kun kan foretages efter reglerne om gen-

nemførelse af fredninger. Afgørelsen er påklaget til Naturkll:J,genævnet af Struer Roklub, Struer

Kajakklub og Windy Windsurfing.

En del af det område, hvor vandsportscentret er ansøgt etableret, er omfattet af fredningsnævnets

kendelse af 12. januar 1937. Formålet med fredningen er at sikre områdets benyttelse som bade-

strand for offentligheden. I fredningskendelsen fastsættes bl.a. følgende:" .,. Det fredede Areal

udlægges som badestrand således, at det er frit tilgængeligt for alle og enhver til alle årets tider.

Det skal derfor blive henliggende således som det nu er, bevokset med græs, og der må ikke på

nogen måde foretages ændringer i jordsmonnets karakter, ud over at nogle huller må opfyldes ...

Endvidere tillades det, at de tre sommerhuse, der er opført udfor ... må blive stående ... indtil

sommeren 1941 inclusive, hvorefter de skal fjernes. På arealet maa der af Struer Kommune opfø-

res et eller flere nødtørftshuse samt afklædningshuse, dog skal saavel beliggenheden af disse,

som tegninger til husene godkendes af Struer Naturfredningsforening ..... "

Det ansøgte byggeri ligger umiddelbart uden for byzonen for Bremdal. Endvidere ligger den

nordligste del af byggeriet i beskyttet naturområde, landskabsområde og kystzone. Endelig er

arealet omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
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Struer Kommune har på vegne af Struer Kajakklub, Struer Roklub og Surferklubben Windy ret-

tet henvendelse til fredningsnævnet om accept af, at etablering af et fælles vandsportscenter er i

overensstemmelse med fredningens formål.

Struer Kajakklub og Struer Roklub har i dag fælles klubhus på stedet - umiddelbart sydvest for

det fredede område - , men klubhuset er utidssvarende og for trangt til klubbens aktiviteter. Sur-

ferklubben holder i dag til i opsagt lejemål på stranden lidt nord for klubhuset.

Der er udarbejdet et skitseprojekt og forslag tillokalplan for området. Ifølge skitseprojektet er

det formålet med projektet at skabe rammerne for etableringen af et reelt kraftcenter for vand-

sporten i hele Nordvestjylland. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med

en maksimal højde på 8 m. Grundarealet for det nye byggeri er ca. 1.300 m2, hvilket er ca. 550

m2 større end det eksisterende klubhus. Stueetagen vil primært blive anvendt til opbevaring af

materiel. Der indrettes endvidere værksted, garage til trailere mv. og toilet til strandens gæster.

Overetagen indrettes til klub- og mødelokaler, badefaciliteter, sauna og motionsrum, og der etab-

leres terrasse over en del af stueetagen. Det er derved ikke hele bygningen, der opføres i to eta-

ger.

Struer Kommune formoder, at etablering afvandsportscentret er i overensstemmelse med fred-

ningen begrundet i, at det af fredningen fremgår, at formålet er at sikre områdets benyttelse som

badestrand for offentligheden, samt at det er tilladt at opføre et eller flere nødtørftshuse samt

afklædningshuse inden for det fredede område. Endvidere har befolkningens behov for aktivite-

ter ved stranden siden fredningen i 1937 ændret sig til at omfatte andet og mere end blot bad-

ning. Vandsportscentret har til formål at give flest mulig mennesker mulighed for at udøve diver-

se fritidsaktiviteter fra stranden, hvilket betragtes som en styrkelse af offentlighedens benyttelse

afBremdal Strand. En sidegevinst i denne sammenhæng er, at projektet er et kvalitetsløft for den

i dag usselt udseende adgang til stranden.

Ringkøbing Amt har meddelt fredningsnævnet, at det er amtets vurdering, at projektet kan reali-

seres ved dispensation fra kendelsen, idet etableringen afvandsportscentret ses at være i over-

ensstemmelse med formålet me~ fredningen. Amtet har henvist til, at befolkningen rar øgede og

forbedrede muligheder for fritidsaktiviteter ved etablering af centret.

Amtet har endelig oplyst, at det er indstillet på, at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslo-

vens §§ 3 og 15 til projektet.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite hat anført, at projektet ses at være i god over-

ensstemmelse med den oprindelige frednings formål. Under forudsætning af, at offentligheden
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rar den adgang og de muligheder, som er skitseret i oplægget, er det lokalkomiteens opfattelse, at

det er unødvendigt med en ny fredningskendelse. En dispensation vil være fuldt tilstrækkelig og

på det foreliggende grundlag kunne påregne lokalkomiteens accept.

Fredningsnævnet har i afgørelsen bl.a. anført, at der er tale om et så stort og omfattende byggeri,

så det frede område vil ændre karakter. Nævnet har især lagt vægt på, at det bebyggede areal

udvides væsentligt, hvorfor en ikke uvæsentlig del placeres på det fredede areal. Endvidere skal

der bygges i to etager, hvilket også er noget højere end det eksisterende. Byggeriet må herefter

betegnes som en videregående afvigelse fra fredningen, og ansøgeren henvises derfor til at søge

gennemført en egentlig ændring af fredningen efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3.

Mindretallet havde fundet, at byggeriet ikke stred mod fredningens formål.

Klagerne har bl.a. anført, at de er enige med fredningsnævnets flertal i, at der er tale om et så

stort og omfattende byggeri, at det fredede område vil ændre karakter, men at det klart er til det

bedre og i fuld overensstemmelse med de oprindelige intentioner i fredningskendelsen fra 1937.

Bl.a. med etablering af offentlige toiletter, udvendige brusere forbeholdt strandgæsterne og en

offentlig badebro med handicaprampe. Alt sammen er en væsentlig forbedring af forholdene for

offentligheden.

Endvidere har klagerne bemærket, at det langt fra er hele det planlagte byggeri, der skal opføres i

to etager. Når det i fredningskendelsen er tilladt at opføre nødtørftshuse og afklædningshuse un-

der betingelse af, at såvel beliggenhed som tegninger til husene godkendes, vil det ansøgte ikke .

indebære en videregående afvigelse fra fredningen. Med et byggeri som i både form og funktion

er tilpasset omgivelserne vil det planlagte Center for Vandsport sikre en optimal udnyttelse af

områdets unikke kvaliteter, som netop var intentionen i den oprindelige fredning.

Endelig har klagerne bemærket, at arealet, der ønskes inddraget til byggeri, består af artsfattigt

strandoverdrev. En væsentlig del af arealet er bevokset med hybenbuske, og da fredningens for-

mål var at få udlagt området til offentlig badestrand, må den ønskede afvigelse fra fredningen

anses for minimal.

Afgørelse

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens § 81, stk. 3, truf-

fet følgende afgørelse:



4

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i

en fredning, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra

en fredning end nævnt i stk. 1 kan, jf stk. 3, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af

fredninger.

Fredningens formål er bl.a. at sikre områdets benyttelse som badestrand for offentligheden. Af

bygninger må der alene opføres nødtørftshuse samt afklædningshuse.

Opførelse af det ansøgte vandsportscenter på ca. 1.300 m2 i grundareal, hvoraf en ikke uvæ-

sentlig del opføres ind~n for fredningens område, kan uanset at det indeholder offentlige toilet-

ter mv. ikke sidestilles med de bygninger (toilet, omklædningsrum), der betjener den almindeli-

ge offentlighed (badegæster mv.), og som kan opføres alene med en godkendelse afbeliggen-

hed og udformning af fredningsnævn.

Spørgsmålet er herefter"om det ansøgte projekt strider mod fredningens formål, og således går

ud over, hvad der kan dispenseres til. Afgørelsen heraf må bero på en konkret vurdering ud fra

anvendelse, beliggenhed, størrelse, udformning mv.

Der er tale om et stort og omfattende byggeri, hvoraf en ikke uvæsentlig del placeres på det

fredede område.

Projektets primære formål, hvilket begrunder centerets størrelse og udformning, er at skabe et

kraftcenter for vandsporten. Etablering afbyggeriet og de funktioner, det vil rumme, går såle-

des ud over, hvad der kan begrundes i hensynet til den almindelige offentlighed.

På den baggrund er Naturklagenævnet enig med fredningsnævnet i, at en eventuel realisering af

projektet må ske efter reglerne om gennemførelse af fredning efter naturbeskyttelseslovens §

50, stk. 3.

Fredningsnævnets afgørelse af 5. juli 2006 stadfæstes således.

~~
Viceformand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttclseslovens §82. Eventuel retssag til
prøvclse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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