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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraads-
kreds.

Aar 1937 den 9.0ktober fremlagde s til Fredningsnp-vnets
Protokol saalydende:

O v e r e n s k o ID S t
o m

F r e d n i n g.
Mellem Købmand P.Saxberg i Skagen som Køber og Harry og

Mary Lagoni som Sælgere af en Parcel paa ca. 28000 m2 af Matr.Nr.
30la af Skagen Købstads Markjorder er overfor Fredningsnævnet
for Hjørring Amt indgaaet saalydende Overenskomst om Fredning.

Køberen forpligter sig oe senere Ejere af den købte Parcel
til ikke at lade den bebygge, opdyrke, indhegne eller benytte til
Parkeringsplads eller Kampering eller at lade den gennemskxre af
Veje, men at lade den til Stadighed henligge i Naturtilstand til
fri Færdsel for alle.Nærværende Bestemmelse vil være at tinglyse
som Servitut paa den solgte Parcel, og Fredningsnævnet for Hjørring
Amt skal have Paataleret i Tilfælde af Overtrædelse eller Omgaaelse
af nærværende Servitut.

Paa den anden Side forpligter Sælgerne sig og senere~Ejere
af Matr.Nr.301a til ikke paa den vest for den solgte Parcel til-
bagev~rende Del af Matr.Nr. 301a at opføre Beboelses- eller Lager-
bygninger, men kun at lade opføre en Garagebygning med Plads til
V~skehus i een Etage og i Fortsættelse af eller parallelt med og

i umiddelbar Nærhed af den paa Parcellen værende gamle Lade samt i
Stil med denne. N~rværende Bestemmelse vil være at tinglyse som
servitutbehæftende den vest for den solgte Parcel v~rende Del af
Matr.Nr. 301a Skagen Købstads Markjorder, og Fredningsn~vnet for
Hjørring Amt skal have Paataleret i Tilfælde af Overtr~delse eller
Omgaaelse af n~rværende Servitut. By~geplan skal forud godkendes af
Fredningsn:Bvnet.

P.Saxberg.
Skagen den 1.Marts 1937.

Harry Lagoni. Mary 1agoni.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Modta~et i
Skov. Orr Natun,tYJ'"lqf>n

f f OKT. 2005

co tf\lA"\T~T~"~jOvl 'l J. ~ .6->J .A.
Skagen Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen,
Set. Laurentii Vej 87,
9990 Skagen.

Aalborg, den 6. oktober 2005.

Vedr. Deres j.nr. 26092.

De har ved skrivelse af20. september 2005 forelagt fredningsnævnet et pro-
jekt til en 450 meter lang og 2,5 meter bred gang - og cykelsti langs vestsi-
den af Flagbakkevej i GI. Skagen.

Det fremgår afkortmaterialet og telefoniske oplysninger, at stien over en
længde af ca. 65 meter og med O- ca. 2 meter af stiens bredde berører Ska-
gen Kommunes ejendom, matr.nr. 301m Skagen markjorder, der er frastyk-
ket matr.nr. 301a, men er omfattet affredningsdeklaration af9. oktober
1937, hvorefter arealet skal henligge i naturtilstand med fri adgang, men
uden etablering af parkeringspladser.

Det er oplyst, at projektet kan medføre ubetydelige terrænændringer.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10 stk. 5.

Det ganske ubetydelige indgreb i fredningsområdet godkendes.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskytte1seslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
I

. fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold iklagen.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Frederikshavn Kommune,
Rådhus Alle 100,
9900 Frederikshavn.
att. Karin Lorenzen.

Vedr. sag nr. 598225.

KOP~

Aalborg, den 29. juni 2007.

De har ved skrivelse af 28. juni 2007 ansøgt om tilladelse for Det Kgl. Tea-
ter - Danske Sommerballetter til at foretage opstillinger og afholde en ballet-
forestiling den 3. august 2007 på matr.nr. 30la og 301m Skagen Markjorder,
der er omfattet affredningsoverenskomst af9. oktober 1937.

I følge fredningsoverenskomsten må arealerne ikke bebygges eller anvendes
til oarkeringsplads eller campering.

Efter ansøgningen ønskes tilladelse til opstilling af en scene, 16 x 12 meter
og to garderobetelte op mod sydskellet af matr.nr. 301 f samt to toiletvogne
og affaldsstativer op mod sydskellet af matr.nr. 301 ah. Der etableres hegn
langs pladsens sydlige side til beskyttelse af klitterne. Der forventes ikke op-
stillet stole eller borde til publikum. Opstillingen vil finde sted samme dag
og nedtagning umiddelbart efter forestillingen.

Nævnets medlemmer har i forbindelse med en anden sag besigtiget arealet.
Frederikshavn Kommune har vurderet, at vegetationen vil kunne bære an-
vendelsen.

Nævnet har foretaget telefonisk votering og kan dispensere til det ansøgte
under hensyn til at opstillingerne vil være kortvarige og på vilkår, at der sker
fuldstændig fjernelse og oprydning efter forestillingen og at de fredede area-
ler ikke anvendes til parkering.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. I og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.



Side 2/2
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi er fremsendt til:

1. Jonna Petersen,
2. Johan Berg Jensen,
3. Danmarks Naturfredningsforening,
4. Danmarks Naturfredningsforening vI Carsten Pedersen,
5. Friluftsrådet,
6. Det Kgl. Teater, attturnechef Annette Bemer,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Nordjyllands Statsskovdistrikt.
9. Miljøcenter Aalborg, att. Nils Schou
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