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Bemærkninger: 
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Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 
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Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

Morsø Kommune 

Den 14. marts 2021 

 

FN-NJN-15-2021: Madevent ved Hanklit. 

Fredningsnævnet har den 16. februar 2021 fra Morsø Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til 

at afholde en madevent på stranden ved Hanklit på Mors på matr.nr. 8q, der ejes af Foreningen til 

bevarelse af Hanklit v/ formand Niels Henrik Nielsen.   

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som en for-

mandsafgørelse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. Fredningsnævnet har 

besluttet at medddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om 

fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. december 1966 om fredning af arealer 

ved Hanklit og Salgjerhøj, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke hverken 

midlertidigt eller vedvarende må anbringes master, boder, skure, telte, beboelsesvogne, 

campingvogne eller andre skæmmende indretninger.  

Morsø Kommune har oplyst, at arrangementet forventes at blive afholdt enten en søndag, mandag 

eller tirsdag aften i juni 2021, men den præcise dato er ikke endelig fastlagt. Kommunen har beskrevet 

arrangementet som følger: 

”… 

Deltagerne ankommer i egne biler til p-pladsen ved Hanklit og følges ad stien, evt. opdelt i grupper, 

op på Hanklit. På toppen vil der være en velkomstdrink og Museum Mors vil fortælle om det særlige 

ved Hanklit og hvad man skal lægge mærke til, når man ser på lagene nede fra stranden. Deltagerne 

går derefter ned af trappen til stranden. Vi har udsøgt den del af stranden, som ligger lige syd for 

trappen. Der vil der blive tilberedt mad (fisk og skaldyr) af kokke med erfaring i tilberedning af mad 

i naturen. Der vil være musiker, som spiller akustisk musik.  Deltagerne skal tilmelde sig mod et 

deltagergebyr (for maden) på forhånd. De vil opholde sig på stranden i nogle timer og nyde aften-

stemningen og evt. solnedgangen. Arealets størrelse vil være afhængig af afstandskravene og de til 

den tid gældende Corona restriktioner ift. forsamlingsforbuddet. Vi arbejder lige nu med et set-up på 

mellem 50-250 personer…”. 

Om udstyr på stranden er oplyst: 

”… 

Som udgangspunkt vil der være behov for følgende udstyr, som vi medbringer og fjerner igen:  Et 

antal bålfade og en større grill, brandslukkere, affaldsstativer og affaldsposer, 5 borde til kokkene, en 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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havepavillon med åbne sider for at dække over maden, flamingokasser med mad. Der vil derudover 

blive placeret en wc-vogn på p-pladsen og evt. et bord på toppen af Hanklit.  Gæsterne medbringer 

selv tæpper og drikkevarer.  

Vi sørger for oprydning umiddelbart efter deltagerne er kørt…”. 

Morsø Kommune har derudover oplyst, at telttaget har en størrelse på 3 m x 6 m. 

Morsø Kommune har endelig oplyst, at det nærmeste Natura 2000 område er nr. 16 Løgstør Bredning, 

Vejlerne og Bulbjerg, som ligger 7.500 m. mod nordøst. Arrangementet vurderes ikke kunne påvirke 

arter eller naturtyper som er på udpegningsgrundlaget for området.  

Der er ikke registreret bilag IV-arter i tilknytning til Hanklit, og det er derfor kommunens vurdering, 

at arrangementet ikke vil påvirke bilag IV-arter. 

Foreningen til bevarelse af Hanklit v/formand Niels Henrik Nielsen er efter det oplyste positivt ind-

stillet over for projektet.   

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. februar 2021 oplyst, at man er positiv over for det 

ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hanklit og Salgjerhøj 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 

ansøgte 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 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 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger lægge til grund, at projektet er 

kortvarigt og med en forventet størrelse, der ikke vil sætte et aftryk i den omkringliggende natur. 

Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til det ansøgte arrangement med opstilling af et 

madtelt mv. 

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 Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side 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.  

http://www.naevneneshus/
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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). 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 

selvbetjening. 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 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 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

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. 

 

 

 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 

2. Viggo Vangsgaard, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Morsø Kommune v/ Solvej Boltz, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, 

7. Dansk Ornitologisk forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Nordvest, 

12. Foreningen til bevarelse af Hanklit v/formand Niels Henrik Nielsen. 
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