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UDSKRIFT
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1970, den 14. august
følgende

, afsagde Overfredningsnævnet

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 176/33 om fredning af arealer ved "østre Damsted"
ved Skagen.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 14. september 1935
bestemtes det, at et klitområde ved østre Damsted, omfattende
matr.nr. 221 ~ m.flere, af Skagen købstads markjorder skal bevares
i naturlig tilstand, således at der ikke må bebygges eller beplan-
tes.

Med skrivelse af 7. maj 1968 har Skagen komm~e forelagt
fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds et projekt til forlæg-
ning og forlængelse af Damstedvej over det fredede areal. Efter
indgående forhandling for fredningsnævnet, hvorunder bl.a. er ind-
hentet erklæringer fra klitvæsenet og fra fredningsplanudvalget for
Hjørring amt, har fredningsnævnet under vedlæggelse af en af stads-
ingeniøren i Skagen udarbejdet plan, dateret den 26. april 1970,
lb.nr. 918 A, anbefalet, at det af Skagen kommune foreslåede vej-
projekt tillades gennemført, idet fredningsnævnet herved har på-
peget nødvendigheden af ordnede forhold vedrørende toiletter og
affaldsbeholdere.

Da Overfredningsnævnet har kunnet tiltræde det ansøgte,
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vilOverfredningsnævnets kendelse være at ændre i overensstemmelse
hermed.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Overfredningsnævnet den 14. september 1935 afsagte

kendelse om fredning af arealer ved "Østre Damsted" ved Skagen
skal ikke være til hinder for gennemførelsen af ovennævnte vejpro-
jekt i overensstemmelse med ovennævnte plan, dateret den 26.april
1970, idet det herved forudsættes, at der ved forhandling med fred-
ningsnævnet tilvejebringes ordnede forhold vedrørende toiletter og

~, affaldsbeholdere.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
_ ,r-

\ j, h~·k~
V J. Fisker .

•

kh.
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REG. NR. Y~".

Udskrift-----------------af
OVERFREDNINSNÆVNETS ~ENDELSESPROTOKOL-------------------------------------

lar 19}5 den 14.September afsagde Overfredningsnæw-
net paa Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e
i sag Nr.176/35 om Fredning af Arealer ved "Østre Damsted" ved Skagen

De a f Fredni rigsnævnet for Hj ~ring Amt sraadskreds
den IB.Oktober 1933 og den J6.Maj 19}4 afsagte Kendelser er fore-
lagt Overfredningsnævnet i flledføraf § 16 i Lov om Naturfredning
Nr .245 af B .Maj 1917, hvorhc,s Kendelserne er indanket for Over-
fredningsnævnet af samtlige Lodsejere med Paastand om Ophævelse.
De nedennævnte 11 Lodsejere har subsidiært nedlagt Passtand paa
Forhøjelse af de dem t1l1agte Erstatninger.

Overfredningenævnet har den 21.April 1934 besig-
tlget de af Kendelserne omfattede Arealer og har herunder f~t
Forhandling med Ejeren af Ejendommen Mstr.Nr.221 2 af Skagen KØb-
stads Markjorder, Kommunebogholderske M. BØdker, samt med Repræ-
sentanter for Skagen Byraad.

Overfredningenævnet kan i det væsentlige tiltræde
de i Kendelserne anførte Betragtninger, og Kendelserne vil derfor
i Henhold til de deri anførte Grunde være at stadfæste med neden-:,:.....:/1.

.' ~:;:~~.~~
.:.:- . nævnte Ændring med Hensyn til Erstatningerne •

Ved Fredningsnævnets Kendelse af l6.Maj 1934 e~
der t1llagt Lodsejerne en Erstatning af laIt 1913 Kr.9o Øre, be-
regnet til 45 Kr. pr.ha af Arealer til fri Rasdighed og 10 Kr.
pr. ha sf dæmpet Klit, med Hensyn til hvilke der ved Ssndflugt-
lovgivningen er gjort visse Indskrænkninger i Ejernes Rasdighed.
Herved bemærkes, at der dog ikke er tIllagt Skagens Kommune som
Ejer s'fl4atr.Nr.14 y. nogen Erstatning. Erstatningerne forrentes ifølge
Kendelsen med 4% p.s. fra Kendeisens Dsto.

~~\::;.~
L...-..

Mod størrelse1 sf den angivne Erstatning er der
re)t Indsigelse af følgende ~jere:
l}. Enke Ellen Marie Peterse'l som Ejer af E jendonunen Matr .Nr. 253!.
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og 257 !. af Skagen KGt>st!ldsMarkjorder.
2). Avlsbruger søren Møllers Enke. Marie Møller som Ejer af Ejen-

dommen Metr.Nr.247 !.. 252 !.. 258. 264 2. og 266 g, ibid ••
3). Avlsbruger Ferdinand Salomonsen som Ejer af Ejendommen

Metr.Nr.269 ibid ••
4). Installatør Martin JuullWinther som Ejer af Ejendommen

Matr.Nr.2682. ibid ••
5). Skipper Peter Christian Berthelsen som Ejer af Ejendommen

.Matr .Nr.267 ibid ••
6). Enkefru Ane Bødker som Ejer af Ejendommen Matr.Nr.265 ibid ••
7). Arvingerne i Enkefru Ane Petersens Bo som Ejer af Ejendommen

Matr.Nr.262 ibid ••

i'l< "
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8). Avlsbruger Lars Christlen Larsen KØbsted som Ejer af Ejendom-
men Matr.Nr.261 ibid ••

" I

'.' .'

~'r
·f';-"1

9). Avlsbruger Merinus Christensen som Ejer ef Ejendommen Matr.
Nr.259 og 260 ~ ibid ••

10).Axel Pedersen som Ejer ef Ejendommen Matr.Nr.254 !. ibid ••
ll).Avlsbruger Albert Fredbcrg som Ejer af Ejendommen Matr.Nr. 256 a

ibid.
Da der ikleer opnaaet Overenskomst om Størrelsen ef

de fornævnte Ejere tilkommer.de Erstatninger. har segen været fore-
lagt den i Henhold til Lov ~r.523 af l5.December 1922 nedsatte
Taksationskommission. der her forhøjet E~statningsbelØbene til
60 Kr. pr. ha af Arealer ti] fri Ra8dighed og 15 Kr. pr. ha af
dæmpet Klit samt Rente 4 % ~.a. fra 16.Maj 1934.,l'

Erstatningerre vil herefter være at ændre som af
Taksationskommissionen fastEat.

Medens det ved Fredningsnævnets Kendelse af
18.0ktober 1933 i Medfør af Naturfredningslovens § 13 er bestemt.
at den deri omhandlede ErstEtning af ialt 580 Kr.30~e vil være at
udrede med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Skagens KØb-
stads Kommunes Kasse. er det ved Fredningsnæwnets Kendelse af
16.Maj 1934 i Medfør af Nattrfredningslovens § 13 Stk.2 bestemt.
at 2/3 af Erstatningerne vi:. være at udrede af Statskassen og
1/3 af Skagens KØbstads Komn~ne.

Efter omstænclighederne finder Overfredningsnævnet

det naturligt. at samtlige ~rstatninger i Medfør af Naturfred-
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ningslovens § l,. stk. 2 udrodes med 2/1 af statskassen og 1/3
af Skegens Købstads Kommune.

De med Fredni'lgssagen forbundne Omkostninger. her-
under Udgifterne til Taksati)nsforretningen. vil være at udrede
med Halvdelen ef statskassen og Halvdelen af Skagen Købstads Kom-
mune.

T h i b e s t e m m e s:
De af Fredningsnævnet for Hjørring Amtøraadskreds

den lB.Oktober 1933 og l6.Maj 1934 afsagte Kendelser stadfæetes
med den ovenfor angivne Ændring med Hensyn til Erstatningerne.

Erstatningerne udredes med 2/3 af statskassen og
11, af Skagen Købstads Kommunes Kasse.

Fredningssagens omkostninger udredes med Halvdelen
af statskassen og Halvdelen af Skagen Kto!bstadsKormnuneø Kasse.

P.O.v.
,.; , I
J,. '"
, '

, i~'.. i '
" ,

( •• 1I: ,\':
',"/ ..

M.Frits.
(sign. )

/:.~ :;
,.~.
• JO 4\.. ::, ,

I ''tø.
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Forhandlinbsprotokol for Naturfredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadskr~ds

og de dermed i Forbindelse staaende Købsteder.

Aar 1933 den 18. Oktober afsagdes paa Dommerkontoret i Frederiks-

havn i Sagen angaaende Freuning af Matr. Nr. 221~ af Skagen Købstads

Markjorder saalydende
r';1:i-- -~'i')
~..s'. ' .•
( ; .
.... '·'IHI,

K e n u e 1 8 e :

Henved et PH!' Kilomet(~r ~;,!c1\Te;:;tfor S"ngen findes der mellem
",,' L':'~:>/. Skagen Klitplantage og Kattegat en ret lev"\' liggende :31ette, østre Damsted,

~~~'~..r~ e c
':':.'- Ider he l t er omei vet af Flyvesandsklitter. Dette Klitparti, der ligger
.\ 't

! ~ r-~ydøst for og i Nærheden 8f det bevarede Tp,arn fra Skagen tilsandede
4' ". t t

r ';;rl!(~ 'Kirke, er det eneste helt ubebyg~ede og ubeplantede Klitareal ef Be-
~'h; ~Il
1{~ ~ydning og nogen Udstr~kning i Skagens N~rhed. Hele dette Parti er

~,·;':.;..1~1ejendommelig Skønhed, oG s'Brlit'! smuk er den sydvestlige Del a f Kli t-

l' lterne, hvor en stor hv id Klit dam er Overgangen til det smukke og s,er-

prægede Klitparti, der ben-,Nnes S t okmilen og ligt~er indenfor Kli tplan-

:taBens Grænser. Klitterne ved øst! e Damsted har v'eret besøgt ~f mange,
I te ~I., :som her i de fredfyldte Om~ivelser har bl~det sig over KlitparLiets Skønhec

t "
",~~. Stranden udenfor navklitten har v ere t og er en fortrinlig Badeplads ,

'. søgt af mange, der ikke føler si( hjernme paa den mond::ene 3ønderstrand
l
l

linde i Skagen."rr" el~ Den 17. Maj dette Aar modtc{~ ~redningsnævnets Formand Meddelse orn,
\~' .'

'1- - . 'a~€'der paa IIlatr. Nr. 22lb af SkagEn Købstads Markjorder, der er den sydvest

':;~l!~e og smukkeste Del af østre Dansteds Klitter, skulde opføres et
···.U:t

Som:aerhus. Ej eren af Matr. Nr. ?2J 'Q, Kommunebo~holderske 1:"røken M. Bødker

i Skagen blev anmodet om at stillE Bygt;eforetagendet i Bero og svarede,

et ~rbejdet stilledes i Bero, men der vilde blive krl.:vet !';rstatning for

Værdiforringelse af Jrll.nden 0t!> for' Udbi f ter ved Huset, ide t det te - et

Trnhus - var f~rdigt til Opstillirg.

Da N~vnets Formand efter er Busigtigelse uf den paatænkte Bygge-

plads skønnede, at et saadant Bygt eforetagende vilde blive i høj Grad

sk2mmende for den landskabelige S}0nhed og Klitpartiets ejendommelige ~a-

r·8.kter, afsagdes en foreløbig Kerdelse, hvorefter ethvert Byggefore-

tusende p',e ~jendommen fllatr. Nr. (21-.Q af Skagen Købstads Markjorder

skulde stilles i Bero. Denne foreJøbige Kendelse blev tiltraadt af Næv-

nets øvrige Medlemmer .
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NBvnet bestemte derefter, at hele Klitpartiet ved østre Damsted
skulde søges fredet, og det blev overdraget en Landinspektør at afm~rke
i Terrænet Grænserne for det AreEl, der paat~nktes fredet, og indlægge
disse paa et Kort, hvorefter Nævret den 24. Juni d. A. afholdt et ~øde
med samtlige Lodsejere og andre interesserede for at søge tilvejebragt
en Ordning, hvorefter Arealet blEV fredet sasledes, at det ik..e maatte

l,
bebygges eller beplantes, medens der intet slcQldev~re til Hinder for,

'l
I

laa Bom GrEsmark. l
'I C. ), ,

Det lyk~edes ikke at faa rogen forligsmæssic Ordning med LOd~gjer~
der alle pro~esterede mod Frednir~ af deres Ejendomme og paastod sig \

'(.~ --) ,

tilkendt Erstatning for V<:erdiforl'in3elsei Tilfælde af Fredning, idlilt""'l~UX, ':
de ansaa Arealet for egnet til ai bortsælge som Byge;egrunde. Da he1l..J(",:'

)'(.~f : \
ikke senere iorhandlinger med de enkel te I,odsejere førte til nOi:et Resulti

't9 I
Iob da der om de forskelli~e Ejerdomme skulde indhentes Oplysninger ~ j

1;).: I

om Areal, Ejendomsskyld og JordsLyldværdi, besluttede Nævnet paa et ',I I

'HI
Møde den 31. Juli d. A. foreløbic at fre~me Sagen, forseavidt angik

, IB.:t

Fredning af r,~atr.Nr. 221.Q, om hiilket det var oplyst, at det havde et
,OB "lAreal af ca. 2,5 ha, at det var Løbt forrige Aar af den nuværende Ejer :
),,0 •

for 200 Kr., og at Udgifterne vec det paabegyndte og ved Nævnets Ken~)
cl

at selve den af Klitterne omslutiede lave Slette blev dyrket elle hen-

i
i

, l

else standsede By~geri havde udg;ort ialt 480 Kr. 30 øre.
"., I
J

,nt .:.
Da det imidlertid efter 8,endornmens Beliggenhed forekom N'.evnet!~':,~/'

I,'naturli~t, om dette Areal overGi~ til Staten og indlem~edes i Skagen! ' :~
j.8" ,

Klitplantage, forespur6te Nævnetlved Skrivelse af 3. August d.A. ~4Tfen \ I

om denne var villig til mod fuld Erstatning at overdrage Ejendommen ~il'
Staten, idet det tilføjedes, at lIævnet var sindet at afsige en Kendelse
om Fredning af Ejendommen. Paa dunne Henvendelse modtog Nævnet et
Svar af 10. Oktober d.A., hvoraf fremgik, at Ejeren ikke ønskede at af-
8ive nogen Erklæring om Afstaaelue af Ejendommen.

IDa Nævnet skønner, at det:n~vnte Omraade paa Grund af sin Ejendom-
melighed har v~sentlig Betydning!for Almenheden, vedtog Nævnet i Medfør aj

I
Lov om NatQrfredning af 8. Maj 1\1l7 § l, jfr. § 5, at ~jendommen Matr. Nr.

I
221.Q af Skagen Købstads Markjord~r skal bevares i dens naturlige Til-
st~nd, hvorhos det i Henhold til samme Lovs § lo bestemmes, at der som
Erstatning til Ejeren skal ydes :.00 Kr. for Indskrdmkning i Raadigi1ed
over Ejendom~nen og 480 Kr. 30 k:Jrl~som Godtgc.Helse for Udgifter ved det
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standsede BY66eforetagende. Erstatningens samlede Beløb 580 Kr. 30 0re
vll v~re at udrede af Statskassen og Skagens Købstads Kommunes Kasse
med Halvdelen af hver, og saaledes, at der af 480 Kr. 30 Øre ydes Renter

med 4% p.a. fra 17. Maj d.~. at regne.
T II I E R A G T E S

(:'.": ,)

J "':", ~lvares i naturlig Tilstand.
~"", , I Erstatnin.g'til Ejeren, I\ommunebocrh01derske Frøken M. Bødker, ud-~\ ..',f ~ u

i: " ':"f, redes af Statskassen Of!. Ska,..~en[.~ebstadsKommuneJ<::assemed H::Jlvdelenaf• <, l ~ _

~<,:~,ihveria1t Kr. 580 Kr. 30 ~re med Henter 4,'~p.a. af 480 Kr. 30 Øre fra den~ l" ,l.

,
!;·,~.~_:117'Maj d.A. at regne.
, ," :..:. S thyr.

".'.'(\",'" l,'
i Sagen sluttet.

" -j

,!>~l~
'f~ .' 'I
t~lI',i ~ , l

~~".,' ;, '~ #J\ .,1

~h~"A' l~"~:~"i..
l':, ';'

~"" .
;"'jl: ""I .'!\:" (";
l.'t':: - , . '
4l! ~" l
'r. ,." ..

~~:
;:,~tl,t: ::
jl.':~:
tf~;", 1

, ~1:::t.,)~,. ," .....l ~,~.~;.':;:I~~
~ ...,.", ,. \

~.>.w..i

Ejendommen Matr. Nr. 2219 uf Skagen Købstads Markjorder bør be-

Cr·r. Ugilt. C.Ii'.Dahlerup.

Sthyr.
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U TI S L R I F T

af
Forhandlingsprotokol for Naturfredllingsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds
og de dermed i Forbindelse stac:endil Købstæder.

Aar 1934 den 16. Maj blev dl~r i Sagen angaaende Fredning af nogle
\ Kl' t l r ved 0stre Damsted ved :3kagen afsa&~t saa1.ydende" ~.' -til ' ~ area e e.

r:,':
K e n d e 1. s e

Efter at der under 18. Okto)er 1933 af Hjørring Amts Fredningsn~vn

:~r~4~~ke bør udviskes
l' l •

~.~I"landskabelige,
I

geologiske og hi3toriske Hensyn gør det ønskeli~t,
;
I . ~~~ hele dette Areal fredes, saaled3s at det ikke bebygGes eller beplantes.
i !,

I
".'~,;:~;,~,r cl
~....'. - I
; ~Nr. ?21b gælder ogsaa for den øvri7,e Del af dette Klitomraade, og da der

I I I
I· 1 ' ~rll}uhertil komIIler den v.!Jgti(:;e3tøtte, der li6:,er i, at Naturfrednings-

~ ' .. Il ~~~l..,\~r~adet af' videns~<:abelibe \.i-ru.ndesa:> st'IJrk:tog afgjort udtaler sit: for
I ,&. /ri:l~l:~>.,;:14\!tte Omraades .l!'re.lning,har NÆvne tbeslut tet, a t det omhandlede 'rer'rtiJn
1,1 ','.""11' fredes s1:3Cllecies,at det iki<:eb::Jbyg,',eseller beplantes, hvorimod der
• lt >.;,
I , "~'.

; ."1'-; ,intet er til !linder for, at Jorden benytLes til J.gerbrug og Græsning
-.':.som hid til.

, \:':'.
i, . '<,lf

., ~'

De Grunde, der førte til Nævnets Kendelse om Fredning af Matr.

Bortset fra MaLI'. Nr. 221b, hvorom der allerede er afsaJt Kendelse,

l
'I

i

og :l'ur Matr. Nr. 14l,lmed Hensyn til hvilket Ejerne, Skagen Kom:nune, har
erk12ret sig enige med Nævnet i, at det ik;,e bør bebyg~es, hvorfor der
i~ke for denne Ejendoms Vedkoffirnendebliver Anledning til at fasts~tte
Erstatning for Fredning, udcør det omhandlede Omraade efter en under 3agen
nu fremlagt, af Landinspektøren udført Beregning, ial t 59,03 ha, hvor'af
imidlertid 21,20 ha er dæillpetKlit, med Ilensyn til hvilken der ved Sand-
fluftslovg~vnin~en er ~jort visse Indskr~nkninger i 8jernes Raudighed.
De Arealer, hvorover ijerne har fri Raadighed, udgør herefter ialt 37,83
ha. B'or den af Frednin52;en følgende Indskrenkning i Ejernes Raadighedsret
vil der v'ure a't tilk.-'nde "~.J'erneen "'rstatn;n/" ved l ' n

v '" ,. .... ,,' 1VlS :,eregninp: der vil



,~,",~,",' "... ',1./ ~
- ) -

v~re at tage Hensyn til, at Fredni1gen ikke gør nogen Indskrænkning i den
af

Brug, der nu ~øres ,Jorden, at den ikke forringer det Udbytte, som \!;jerne
nu har af Ejendommene, oG at Ejern~s Raadighedsret forud er indskrænket
betydeligt med Hensyn til den dæmp~de Klit.

Som Erstatning for ~\rednin,;;af r\~atr.Nr. :?21.,Q,der l.ldgør?,45 ha,
hvoraf 0,26 ha er dæmpet Klit, blu; der' ved Nævnets Kendelse fastsat et
Beløb af 100 Kr., og mod Beregningen af denne Erstatning er der ikke fra
Ejerens Side gjort Indsigelse. llaat'en tilsvarende Berebning l:egges til'

,
Grund for det øvrid;e Omraades Vedk )'ilrnende,vi l Erstatningen for Fredningen"
kunne fastsættes til 45 Kr. pr. ha af Arem ur til fri Raadighed og 10vK~. t

}

ha af d~mpet Klit. Dette vil uagøre 1.701 Kr. 90 ~re for de frie Area~er
og 21? Kr. for den d~mpede KliL, ialt1913 Kr. 90 Ure. Denne BrstatniR8 vil
YDre at udrede af Statskassen og ~kagens Kommune, men under Hensyn Ulf(' \, ) l

~'redning9 id ,;.<r
~ I

"Ifindes datJr,:
at videnskabelige Hensyn gør si~ stBrkt gældende ved denne
Gennemførelse, der saaleJes har Betydning for hele Landet,

: .. )...,

rimeligt, at Statskassen i Medfør ~f Bestemmelserne i Naturfrednings}dvensl
§ 13, 2det Stk., udreder to Tredi~lele af ~rstatningen. Af Erstatning.belet
et vil der v~re at betale Renter, 4/ p.a., fra denne Kendelses Afsi~d~se4 l

I

Ved Erstatningsbeløbets Udbetaling tilda enkelte Ejere læg es til Grund' ~
l

den ovennævnte af Landinspekt0ren ~darbejdede Beregning over det til hvert'
Metr. Nr. hørende Areal.

,
)

at det omhandlE:de Kli tomraade ved "stre Damsted, omfattende Matr. Nr iI'Il4.lh ;r) ,J
l 47.§:,251, 25?.§:,,)53.§:,?54g, ?56,g, 2571!, 258, 259, 26O.§. , 261,262, 26'~, "''''''·1

; .\ ~
264~, 265, 266c, 267, 268b, 269 o~ 306a af Skagens Købstads Markjord8~ • j
bevares i naturlig Tilstand, saalei:iesat det ikke maa bebygges eller~,.t~. '

I Henhold til det anf0rte vil der vere at træffe Bestemffielse~6m,

beplantes. i
iSom Erstatning vil der VÆ~e
I
i

l. Avlsbruger Søren Mølle1'
2. Enke Ane Marie Emmerse I,

at tillægse eftern~vnte Ejere af de

vedføjede Matr. Nr.:
252a /Matr. Nr. ~7~, 258, 264~ og 266q,

Matr. Nr. 251,
3. Enke Ellen Marie Peter

256§.,

Nr. 253~ og 257~
4. Axel Pedersen, Matr. N . 254a,
5. Albert Fredborg, Matr.

e .. , G.' Marinus Ghnistensen, Mitr. Nr. 259 og 260~
7. Lars Chr. Købsted, Matl1. Nr. 261,

i8. Bnke Ane Petersen, Matn. Nr. 262,
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9. Telegrafbestyrer Peterse.ls Arvinger, Matr. Nr. 263,

lo.Peter Chr. Bødker, Matr. Nr. 2~5,

11.P. Chr. Berthelsen, Matr, Nr. 267,

12.Frederik IYinther, Matr. fr. 268.Q,

13.Ferdinand Salomonsen, Ma~r. Nr. 26g,

.~ 14.Skagens Kommune, Mntr. N~. 306~,J'~et Beløb af 45 Kr. pr. ha af Areale~, der hidtil har været til fri Raa-
ØW1'-L
~~'{'f1ghed, og lo Kr. pr. ha af d:ernpet ·Dit.
'/,:k~:\
,~~:, \.
4;~:'r,
~.\.:..ende Kli tornruade ved ,jS tre Damsted )ør bev:ues i naturlig Tilstand, saa-
• t.; I ~"

I _ • I.

~~ 'l~des at det ikke beby~aes eller be)lantes.

:\! fJ\,f'j I Erstatning 't:~ de ovenanf ute 14 gjere udredes ialt 1.913 Kr.
G"O ~ I

!' ::~~~~;+f)Øre, tilligemed Renter heraf 4): ).a. fra denne Kenclelses Afsigelse, intlti
.l"" 1-
:~~~etaling sker. Erstatningen bdtales af Statskassen med to Trediedele og af

I' • {.~;

:, ~~kagens Kommunemed een TreJiedel.
'1\"

',' >:1;\
:,\~<~'~'~:.: .«~

T h i e r a g t e 3

del
Det af ovenn'evnte Matr. Nr. af Slcagen Købstads l\lark.iorder bestaa-

Sthyr. Chr. U~ilt. C.F.Dahlerup.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00408.00

Dispensationer i perioden: 28-09-1987 - 06-12-1993



FREDNINGSNÆVNET REG.NR.
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt 08820388

, ;\IIocl~&ge~/
$kOVg og Naturstyrelseru

,-,5 OK!, 19~?

Brønderslev, den 28. september 1987
Fs. 225/87

Skagen kommune
Teknisk forvaltning
9990 Skapjen

.~Ved skrivelse af 8. september 1987 har fredningsnævnet gennem
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, modtaget ansøgning fra
Skagen kommune om tilladelse til indvinding af sand fra strandbred-
den af matr. nr. 14 ~ og 14 ~ Skagen Markjorder, tilhørende Skagen
kommune, til brug for sandfodring syd og nord for Skagen Havn.

Der ansøges om tilladelse til indvinding af ca. 30.000 m3 på
en ca. 2 km lang kyststrækning.

En del af det kystareal syd for Skagen Havn, som ønskes sand-
fodret, er omfattet af fredningsbestemmelserne i overfredningsnævnets
kendelse af 14. september 1935 vedrørende "Damsted Klitområde".

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansøge-
ren og forskellige myndigheder.

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

nyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke Udnrttes inden 5 år

fra dato.

GJ)lm-Ch~iS~
I



*Frednings'1ævnet for
Nordjyllands amts nordligt::

fredningskreds
J8~,'ibanegade 12, 1.• 9800 Hjørring

TI1. 98 92 56 77

Den 12. august 1992.
FS 7/92 - JP

Skagen Kommune
Rådhuset
9990 Skagen
Teknisk Forvaltning.

Fredningsnævnet har fra Nordjyllands Amts Landskabskontor-
modtaget kommunens ansøgning af 31. januar 1992 om tilladelse til
sandindvinding og kystsikring.

En del af området syd for Skagen Havn, hvori sandfodring
ønskes foretaget, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
14. september 1935 om fredning af Damsted Klitområdet. Samme om-
råde er tillige omfattet af en ny verserende fredningssag rejst
og bekendtgjort den 27. marts 1991 (FS 3/91). Nævnets tilladelse
til sandfodring er derfor nødvendig efter såvel naturfrednings-tt lovens § 16 stk. 2 som § 34.

Der er forud for nævnets afgørelse i sagen indhentet ud-
talelser fra Skov- og Naturstyrelsen, Kystinspektoratet og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ved
skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i medfør af
naturfredningslovens § 16 stk. 2 og § 34 at tillade den ansøgte
sandfodring. Det bemærkes herved, at spørgsmålet om tilladelse

~ til sandindvinding henhører under amtet.
I :j .~ Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfred-

~ ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommunen og
~ ~~~~ Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra denco (i)

~; dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke
~~, udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladel-
N :::J~ sen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfrednings-

Cl)"-.3 nævnet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år
fra dato.

at
Jeg

sidste
skal beklage den lange sagsbehandling, som skyldes,

høringssvar først er modtaget af nævnet den 29. juli
1992.
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Svend Nielsen,
Hornsletalle 31,
8500 Grenå.

Den 6. december 1993.
FS 13/91.

I en skrIvelse af 30. oktober 1990 til Nordjyllands
amts landskabskontor har Skagen kommune på D~res vegne ansøgt om
tIlladelse tIl etablerIng af en oplagsplads for ca. 200 bundgarns-
pæle på et nærmere angIvet areal af matr. nr. 221b, 251 og 252a
Skagen Markjorder.

FrednIngsnævnet modtog sagen tIl behandling ved skrI-
velse af 9. aprIl 1991 fra amtets landskabskontor, og den har SI-
den været behandlet l forbIndelse med en stadig verserende sag om
frednlng af KlItgården, FredensklIt og Damsted Klit. Den ansøgte
tilladelse kræver nemlIg dispensatIon fra frednIngsnævnet, fordI
området er omfattet af såvel en tIdligere frednIng som den verse-
rende nye frednIngssag.

Under sagens behandlIng har Skagen kommune oplyst, at
behovet for oplagsplads har vist sig større end først antaget. Be-
hovet er senest opgjort i efteråret 1993 til ca. 400 pæle af ca.
22 meters længde om vInteren, medens antallet om sommeren vil væ-
re væsentlig lavere. Det er endvIdere oplyst, at det vII være nød-
vendIgt med etablerIng af et spil tIl ophallng af pælene.

Deres ansø~Ing er blevet støttet af Skagen kommune.
DerImod har såvel Nordjyllands amt som Skov- og Naturstyrelsen og
Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet, at den ansøgte til-
ladelse efter deres opfattelse ikke bør gIves. Amtet har suppleren-
de tilkendegivet, at en sådan oplagsplads ved Damsted KlIt efter



amtets menIng tilllge kræver tilladelse efter såvel 'den t'idliger'e. fe
... '. ~', [., .

naturfredningslovs § 43 som § 46, og at amtet for sit vedkommende
Ikke er sIndet at meddele dIsse tllladelser.

FrednIngsnævnet har besigtIget arealerne henholdsvis
den 20. august 1991 og den 14. september 1993.

Jeg skal herved meddele, at et enigt frednIngsnævn
ved skrIftlIg voterIng har vedtaget, at der Ikke fIndes grundlag
for at meddele den ansøgte dIspensatIon, der efter nævnets opfat-
telse strIder imod fredningens formål.

Nævnets afgørelse kan l 4 uger fra modtagelsen af denne
skrlvelse påklages til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100
København ø.

Med ~JI::Jli~en
f1-{'{
Munk-Petersen.

I
•
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