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ttForhandlingSprotokollen for Frednin3sn~vnet for Hjørring Amtsraådskreds

Aar 1931 den 4. Juli blev der af Fredningsn~vnet afsagt
saalydende

K e n d e l s e :
Da Karakteren af de ubebyggede Omraader i Skagens Omegn

er uforenelig med Reklameskilte, Plakater og lignende, der virker
forstyrrende paa den landskabelige Skønhed, bør der i Henhold til
~estemmelsen i § 19 i Lov om Naturfredning af 8. Maj 1917 udstedes
§orbud mod, at der udenfor bebyggede Omraader paa Skagen Købstads
Bygrunde og rIarkjorder opstilles eller opsl~as Reklameskilte, Pla-
kater, Afbildninger og lignende.

T h i b e s t e ro m e s :
Udenfor bebyggede Omr~ader paa Skagen Købs~ads Bygrunde og

lIarkjorder naa ikke opstilles eller opslaas Reklameskilte, Plakater,
Afbildninger og lignende.

Sthyr Chr. Ugilt

Det overdrages iormanden at drage Omsorg for Forbudets Be-
kendtgørelse og at anmode Politimesteren om at rejse Tiltale mod
eventuelle Overtrædelser af Forbudet.

r,rødet hævet.

Sthyr Chr. Ugilt C.F.Dahlerup
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

SCANNET
Aalborg, den 27. august 2001.

• FS 47/2001: Vedrørende opstilling afskilte langs Vestkysten.

Til orientering fremsendes vedlagt skrivelse af27. august 2001 til Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisning iskrivelsen .

•

•

l. Holger L. Holm
2. Johan Svaneborg
3. Fjerritslev kommune
4. Godik Borregaard
5. Brovst kommune
6. Jens Valdemar Jørgensen
7. Pandrup kommune
8. Peter Have
9. Løkken-Vråkommune
10 Asger Madsen
ll. Hirtshals kommune
12. Gunnar Bagh
13. Skagen kommune
14. Danmarks Naturfredningsforening
15. Danmarks Naturfredningsforening v/Mariann Stenholm
16. Danmarks Naturfredningsforening v/Jørgen Juul
17. Danmarks Naturfredningsforening v/Arne Riis Kristensen

Skov- ogNaturstyrelsen
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• 18. Danmarks Naturfredningsforening vi Birthe Kristensen
19. Danmarks Naturfredningsforening vi Mona Jensen
20. Danmarks Naturfredningsforening vlEigil Torp Olesen

f.-.21. Skov- og Naturstyrelsen
22. Friluftsrådet, Scandiagade 13,2450 København SV.

•



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 27. august 2001.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg øst.

FS 47/2001: Vedrørende opstilling af skilte langs Vestkysten.

Ved skrivelse af 17. august 2001. med supplerende materiale fremsendt den 20. s.m., har De
for Midt-Nordturisme og kommunerne ansøgt om nævnets dispensation til opstilling af skilte
indenfor fredninger langs Vestkysten.

Det er oplyst, at skiltene, hvis tekst alene består af et nummer, har et format på 18 x 40 cm og
opsættes på stranden, der efter nedgravning vil have en højde på 2 - 2,4 meter. Skiltene har til
formål at sikre en nøjagtig stedsangivelse i forbindelse med redningsaktioner.

I ansøgningen med kortbilag er angivet skiltenes placering indenfor fredninger ide enkelte
kommuner således:

"
Fjerritslev:
Valbjerg 06-02: Ifølge fredningen er redningste1efon m.m. undtaget.

Grønne Strand 06-06: 3 skilte ønskes opstillet indenfor fredningen, som indeholder et
forbud mod bebyggelse og opsætning af skure og boder.

Brovst:
Sandmosen 02-05: 2 skilte ønskes opstillet indenfor fredningen som indeholder et forbud mod
bebyggelse m.v.

Pandrup:
Arealer iRødhus 18-02: 1 skilt ønskes opsat indenfor fredningen som indeholder et forbud
mod bebyggelse.

Dybda118-01 og Lille Norge 18-07: 1 skilt ønskes opsat indenfor fredning som indeholder
forbud mod opstilling afmaster m.v.
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Fårup Klit 18-04: Der ønskes opsat 1 skilt i fredningen som indeholder et forbud mod
opstilling afmaster m.v.

Løkken-Vrå:
KodaI15-02: Der ønskes opsat 1 skilt i fredningen som indeholder et forbud mod opstilling af
master m.v.

Hirtshals:
Vandplasken 10-05: Der ønskes opsat 1 skilt i fredningen som indeholder et forbud mod
opstilling afmaster m.v.

Ved Fyrklit 10-12: Et skilt placeres på sydgrænsen af fredningen som indeholder et forbud
mod opstilling af master m.v.

Forstranden øst og vest for Hirtshals 10-14: Fredningen omfatter ikke bestemmelser som
forhindrer skilte.

Vesterklit 10-01 og Flodbæk 10-04: Der ønskes opstillet 2 skilte i fredningen som forbyder
yderligere bebyggelse.

Skagen:
Skiveren 21-06: Der ønskes opsat 1 skilt i fredningen som indeholder et forbud mod opstilling
af master m.v.

Kandebakken 21-14: 1 skilt opsættes ved nedkørsel til stranden i absolutte sydkant af frednin-
gen som indeholder et forbud mod opstilling afmaster m.v.

Skagen Gren 21-03: 2 skilte opsættes ihhv. nord- og sydkanten afden eksisterende fredning."

De har indstillet, at der meddeles dispensation til det ansøgte på visse vilkår.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til skiltenes beskrevne størrelse og udformningen samt formålet med skiltningen
meddeler Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte på vilkår:

• at der er truffet aftale med den enkelte lodsejer herom,

• at skiltene på strækninger med klitter skal placeres ved foden afklitten,

• at skiltene på de øvrige kyststrækninger skal placeres så diskret som muligt i kystlandskabet,

• • at skiltene vedligeholdes af den berørte kommune,

• at skiltene fjernes af den berørte kommune, hvis deres funktion ophører.



Skiltningen kræver endvidere godkendelse i henhold til naturbeskyttelseslovens almindelige
bestemmelser samt klitfredningsbestemmelserne.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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