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- Kendelse a~ 23/1 1940 (ofn - 339/38) om ophævelse a~
- Kendelse a~ 26/11 1938 (nævn) om ~redning mod bebyggelse og

for status quo.
- Kendelse a~ lO/lO 1938 (o~n - 318/38) om ophævelse af.
- Kendelse a~ 11/7 1938 (nævn) om ikke godkendelse af
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1938 den ll. Juli blev af Hjørring Amts Frednings-
nævn afsagt saalydende

K e n d e l s e :
Det af Skagen Byraad vedtagne Projekt til et Aldersdoms-

hjem paa Gaasemarken i ~kagen, der ligger inden for en Afstand af
300 ID fra Skagen Klitplantage, bør ikke udføres efter de foreliggende
Tegninger, da en saadan Bebyggelse e~'ter det oplyste skønnes at være
væsentlig afvigende fra den Gaasemarken allerede omgivende Be-
byggeise.

T h i e r a g t e s:

Det af Skagen Byraad vedtagne Projekt til et Aldersdoms-
hjem paa Gaasemarken i Skagen bør ikke udføres efter de foreliggende
Tegninger.

Sthyr. Chr. Pedersen
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----~-------------------~----------------

Aar 1938 den lo .Oktober afsagde overfredningsnævnet pae
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende

Kendelse
i sagen 318/38 vedrørende Forbud imod Opførelse af et projekteret
Alderdomshjem pea Gaesemarken i Skagen.

Den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds den
ll.Juli 1938 afsagte Kendelse er indanket for overfredningsnævnet
af Skagen Byraad.

IAf det i Sagen oplyste fremgear, at Gaasemarken er beliggen-
de indenfor 300 Meter fra den Staten tilhørende Plantage, men et en
væ~entlig Bebyggelse indenfor denne Afstand har fundet Sted forinden
Naturfrednin8s1ovens Ikrafttræden.

I Henhold til Naturfredningslovens § 25, 6.Stk., udkræves
herefter Fredningsnævnets Tilladelse til Ombygning og Nyopførelse af
Bygninger, hvorved Bebyggelsens Karakter væsentligt forandres.

De Overfredningsnævnet efter Gennemsyn af de af Skagen
Byraad fremlagte Planer og Beskrivelser af den projekterede Bygning
ikke finder aldeles tilstrækkelig Føje til at modsætte sig, et den
nævnte Bygning opføres paa det angivne Areal, vil Fredningsnævnets
Kendelse være at ophæve.

T h i b e s t e m rn e s:

Den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrssdskreds den
ll.Juli 1938 afsagte Kendelse ophæves.

P.O.V
Frederikv.Petersen

(sign. )
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.
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OPHÆvET
Aar 1938 den 26. November blev af Hjørring Amts Frednings-

nævn afsagt saalydende
K e n d e l s e:

Efter at Skagens Byraad i Henhold til Bestemmelserne i Na-
turfredningslovens § 25 havde forelagt for Hjørring Amts Frednings-
nævn et .I!'orslagom Opførelse af et Aldersdomshjem i Skagen paa Gaa-
semarken, der er beliggende indenfor 300 m fra den Staten tilhørende
Plantage, afsagde Nævnet den ll. Juli 1938 en Kendelse om, at Op-
førelse af et Aldersdomshjem efter de for Nævnet forelagte Tegninger
og Planer ikke kunde tillades, hvorhos Nævnet samtidig henstillede
til Byraadet, at Gaasemarken saavidt muligt ikke blev bebygget.
Nævnet ansaa det for ønskeligt, at Gaasemarken blev fredet, men var
betænkelig ved at afsige Kendelse om en Fredning, der kunde hindre
~kagen Kommune i at benytte det sydvestre Hjørne af Gaasemarken
langs med Skovvejen til Byggegrund for en Udvidelse af det ~yd for
Skovvejen liggende Sygehus, hvis en saadan Udvidelse skulde blive
nødvendig.

Den af Nævnet afsagte Kendelse blev af Byraadet indanket
for Overfredningsnævnet, som den 10. Oktober 1938 afsagde Kendelse
om, at Nævnets Kendelse af ll. Juli 1938 ophæves, da Overfrednings-
nævnet ikke fandt aldeles tilstrækkelig Føje til at modsætte sig, at
den projekterede Bygning opførtes efter de fremlagte Tegninger og
Beskrivelser.

Da det var Nævnet bekendt, at mange Skagboere ønskede, at
Gaasemarken ikke blev bebygget, og at dette Ønske deltes af et
Mindretal i Byraadet, besluttede Nævnet i Overensstemmelse med den
overfor Byraadet udtalte Henstilling at tage Spørgsmaalet om Fred-
ning af Gaasemarken op til Behandling.

Gaasemarken i ~kagen tilhører Skagen Kommune og er - som de
vil fremgaa af det under Sagen fremlagte Kort - en 9500 m2 stor aa-
ben Plads af trekantet Form, der begrænses af Højensvejen mod øst,



Skovvejen mod Syd og Lunds Alle mod Vest, medens den mod Nord løber
ud i en Spids. Paa den nordlige Del og langs med Skovvejen findes
Træbevoksning, ligesom der langs Lunds Alle findes nogle Træer, iøv-
rigt er Pladsen græsklædt o~ &aben ud ,mod Højensvejen, der nu er
Hovedvej Nr. 10.

Mod Vest ligger Plantagen, mod dyd findes af Bebyggelse det
af Ulrik Plesner opførte smukke Sygehus samt Drachmanns Hus, hvilke
Bygninger skimtes gennem Trwerne langs Skovvejen. Mod Vest findes
paa den anden Side af Hovedvejen 3 smaa Huse i Villastil og l ældre

.1
I

Ejendom i den gamle Skagens- Byggestil, og mellem denne spredte
byggeIse har man fra Gaasemarken Udsigt ind mod Skagens By. Mqd
Nord dækker Træbevoksningen for Bebyggelsen.

~
'i
.1
"
I, .!

filSkagen By har intet ~orv, aR Gaasemarken er den eneste
, (.!

aabne Plads, som henligger ubenyttet, og den eneste Plads, der kæl

benyttes til Friluftsmøder, hvortil den er velegnet, da den ligger
i Læ. Denne lyse aabne Plads ligger ved Indkørslen til Skagen By,
og alle, der ad Hovedvejen kommer til Skagen, faar her~d Gaasemar-
ken et smukt og venligt Indtryk. Denne aabne Plads med Plantagen
bagved er som Smilet i Skagens Ansigt, og bliver den bebygget som
foreslaaet langs med Lunds Alle mod Vest foran Plantagen, vil Smi-
let forsvinde, og Skagen vil miste en Skønhedsværdi af Betydnins ~\
til Sorg for de mange, der glæder sig over og sætter Pris paa denne
smukke Plads. -, I.' ,!

Da Nævnet mener, at Gaasemarken efter SillBeliggenhed o~
Skønhed er egnet til at fredes efter Bestemmelserne i NaturfredntngE
lovens § l, har Nævnet eenstemmigt besluttet at frede Pladsen, idet
der dog af Hensyn til Skagen Kommune tages det Forbehold, at saa-
fremt det skulde blive nødvendigt at benytte det sydvestre Hjørn~,
der paa Kortet er afmærket med en brudt rød Linie, til Opførelse af
en Bygning til Udvidelse af Sygehuset, kan det ske paa Betingelse
af, at en saadan Bygning lægges indenfor den paa Kortet afmærkede
Grænse og opføres i en Stil, der ganske harmonerer med Sygehusets.
Ved en saadan Bebyggelse vil der ikke ske nogen væsentlig Forringel-
se af Pladsen.

Gaasemarken er en ret værdifuld Plads, idet den til Ejen-
domsskyld er ansat til 20.700 Kr., og Nævnet finder det rimeligt,
at der ydes Skagen Kommune som Ejer en Erstatning for Fredningen.



I

[

• 1

"

Efter Ejendomsskyldværdien og nnder Hen~yn til det tagne Forbehold
om mulig Bebyggelse mod Syd findes Erstatningen at kunne fastsættes
til 18.000 Kr., der vil være at udrede saaledes, at der af Statskae-
sen betales til Skagen Kommune 9.000 Kr.

Det af Byraadet valgte Medlem af Nævnet har fremsat Forslae
om, at Kommunen uanset Fredningen skal have Ret til at vedligeholde
og udfylde Træbevoksningerne mod Nord og Syd samt langs Lunds Alle
og til at lade plante et levende Hegn mod øst langs Hovedvejen, dog
saaledes, at dette Hegn skal holdes lavt, saa at Udsigten over Plad-
sen ikke hindres. Dette Forslag har Nævnet tiltraadt saaledes, at
Fredningen ikke skal være til Hinder for, at Kommunen lader de
nævnte Foranstaltninger udføre efter nærmere Aftale med Nævnet •

T h i b e s t e ro m e s:

Gaasemarken i Skagen, Matr. Nr. 63 af ~kagen Købstads By-
grunde, bør med de ovenfor n~vnte af Hensyn til Skagen Kommune tagne
.c'orbeholdfredes, saaledes at den skal henligge i naturlig Til-
stand.

I Erstatning for Fredningen betales til Skagen Kommune
9.000 Kr., der udredes af Statskassen.

Sthyr Chr. Petersen Sofus J. Nipper
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U d s k r 1 f t-----------------ef
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.----------------------------------------

Aar 1940 den 23.Januar afsagde Overfrednlngsnævnet
pas Grundlag ef mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

K e n d e l s e
i Sagen Nr. 539/38 vedrørende Fredning af den Skagen Kommune til-
hørende ubebyggede Ejendom Matr.Nr. 63 ef Skagen KØbstads Bygrun-
de, "Vestre Gaasemark" l<aldet.

Efter at Skagens Byraed i ~enhold til Bestemmelserne
i § 25 i Naturfredningsloven af 7.Maj 1937 havde forelagt Fred-
ningsnævnet for Hj ørr-ing Amtsraadakreds et Forslag om Opførelse

Ief et Alderdomshjem pas nævnte Ejendom. der ligger tæt op ad den
staten tilhørende Klitplantage, kun adskilt fra denne ved en smel
Vej. kaldet Lunds Alle., afsagde Nævnet den ll.Juli 1938 en Ken-
delse, hvorefter Opførelsen ef et Alderdomshjem efter de for Næv-
net forelagte Tegninger og Planer ikke kunde tillades.

Denne Kendelse blev ef Byraadet indanket for Overfred-
nine:snævnet, som den lO.Oktober' 1938 afsagde Kendelse i sagen,
hvorved den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds af sAgte
Kendelse ophævedes, idet Overfredningsnævnet efter Gennemsyn af
de af Byr,adet fremlagte Planer OB Beskrivelser af den projekte-
redp Bygning ikke fandt aldeles tilstrækkelig Føje til i Henhold
til NaturfredninBslovens ~ 25, 6.stk., at modsætte sig Opførelsen
ef Bygnineen pas det omhandlede Areal.

De det var Neturfredningsnævnet for Hjørring Amtsrasds-
kreds bekendt, et menge Skegboere ønskede,f~tlnævnte Ejendom ikke
blev bebygget, og at dette Ønske deltes af et Mindretel i 8yraadet

besluttede Nævnet st tage SpørgsmRelet om Fredning af Ejendommen
i Medfør ef Naturfredningslovens ~ l, lste stk., op til Afgørelse
og afsagde den 26.November 1938 Kendelse, hvorved det bestemtes,
at Ejendo~en med visse Forbehold skal fredes seeledes, at den
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skal henll~ce 1 neturllg Tilstand, og et der i Erstatning for
Fredningen skal betales Skagen Kommune 9000 Kr., som skal ud-
redes af Statskassen, idet den samlede Erstatning er opgjort til
18.000 Kr., hvoraf Halvdelen næres af Kommunen,

Kendelsen er af Frednlpgsnævnet i Medf~ af Naturfred-
ningslovens ~ 19 forele~t for Overfredningsnævnet. Kendelsen
er derhos af Skagen Byraad indanket med Paastand om, et Kendelsen

"

ophæves.
Overfrednlngsnævnet har den 18.Maj 1939 hesigtiget

oftnævnte Ejendom og har derefter forhandlet med Byraadet, som
efter Henstilling af Overfrednlngsnæronet har frafaldet ønsket

,,'

om Opfør-else af Alderdomshjemmet paa Ejendommen og nu er sindet
at bevare den uhecygget, hvorfor Ankebegæringen er frafaldet.

Den omhandled& Ejendom, n Vestre Gaasemark" , er en 9258
m2 stor, hovedsa~elig aaben Plads af trekantet Form. Den hegrænses
mod øst af "Højensvejen" (Indkørselsvejen til Skagen fra Syd, nu
Hovedvej Nr. lO), mod Syd af "Skovvejen" og mod Vest af "Lunds
AllEl", medens den mod Nord løber ud i en Spids. nen nordlige
Del er pea et Areal ef 1469 m2 skov~evokset, og skovbevokset er
ligeledes et Areal af 1094 m2 mod Syd langs med "SkovvejentI. I
Henhold til ~ l, I, i Lov Nr. 164 af ll.Maj 1935 om Skove er i
hvert Fald disse skovrevoksede Dele Qf Ejendommen at anse som
Fredskov (en Omstændighed, hvorpaa Overfredningsnævnets Opmærk-
somhed ikke ver rettet ved Afsibelsen af dets Kendelse ef lO.Ok-
to~er 1938); men det vilde være lidet naturligt ikke at anse den
hele Ejendom som et Hele (en Kommunen tilhørende Park). Near Fen- ~,~

!

syn tages til, at Parkens Bage,rundmod Vest dennes af Skagen Klit ...,'.:
Plantage, og at den aabne Pleds mod Højensvejen r8ade mod Nord
og mod Syd begrænses af Fredskov, som saaledes adskiller PlAdsen
fra den øvrige omliggende bel'yge::else,maa det 8nses for vel stem-
mende med Naturfredningslovens ~ 25, 2.Stk., at nægte 8ehyggelse
8 f Pladsen, som derfor ved nævnte Lovrestemmelse maa anses for
tilstrækkelig heskyttet mod Bebyggelse.

Da en Fredning ef den omhandlede Ejendom i Henhold til
Naturfredningslovens ~ l herefter maR anses for upaekr~et, fin-
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der Overfredningsnævnet ikke Anledning til at opretholde den af

Frednin~snævnet den 26.November 19,8 afsagte Kendelse.

T h 1 b e s t e ro m e s:

Den af Naturfredningsnævnet for Hj~ring AmtsraRdskreds

den 26.November 1938 afsagte Kendelse om Fredning af "Vestre Gasse-

mark" i Skagen ophæve s.

P.O. V.

Frederik V.Petersen.

(sign. )
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