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FREDNING REG. NR.
,., NAVN: Skagens Gren NR. 21-3

KOMMUNE: Skagen g V I NORDJYLLANDS AMT
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1:25.000 _

- II øGrundmatenale Geodllehsk Institut CA 831 Copynght
" Supplerende lemø1lst( mformahon er med InS1'tutlets Madetse

p.fort af Nord,v"ønds amtskommune teknisk forvellntng M

AREAL:

FREDET:

Ca. 262 ha.
FN den 24.09.1938 (F.s. 42/3H). OFN den 23.01.1940 (330/38). Statsmi-
nisteriel ERH den 12.08.1940 af matr. nr. 281 e.
OFN-ti11æg den 19.11.1948. DEKL den 24.01.1951~I OFN-tillæg den
Ol.06 .1951
09.10.1953
31.08.1955
10.04.1957 (tidsb.)
17.09.1957
31.10.1957

18.12.1957
02.08.1960
12.01.1962
20.05.1964
21.01.1970
24.11.1971
20.09.1974

16.05.1975 (senere bortfald)
14.07.1975
27.10.1975
11.02.1977
24.02.1977
16.11.1977 og
20.04.1978 (tidsb.).

FN den 01.10.1954 (F.s. 302/53).
FORMAL: Landskabsfredning og naturvidenskabelig fredning.
INDHOLD: Arealerne skal henligge i naturtilstand. De må ikke beplantes eller

opdyrkes til ager og eng. Allerede tilstedeværende beplantninger og
opdyrkede arealer kan forblive bestående. Arealerne må ikke bebygges,
dog med enkelte nærmere angivne undtagelser (jf. dog også fredningenaf arealer ved Hvide Fyr 21-12).

EJER: Private, Skagen kommune, miljøministeriet ogstaten. RETTET: Juni 86
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U d s k r 1 f t-------------------ef
OVERFREDNl NGSNÆVNETS YENDELSESPROTOF,0L.--.-------------------------------------

Aar 1940 den 23.Jenuer efsstde overfredningsnæVnet.
paB Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fBlgende

Kendelse
1 Sagen Nr. ~30/l938 vedrørende Fredning ef Arealer pas Ske~ns
Gren.

sagen er sf Danmerks Neturfrednlngsforening og Turist-
foren-1nge!f'orDanmark rejst for Fredningsnævnet for _Pj tn'ring Amts-
readskreds og engear et Omresde, som er beliggende øst for den
ssakaldte BBtterivej, som fra den østre Del ef Skegen KØbstads
Bygrunde fører mod Nord. Det nævnte omraF-de denner en Trekant, som
er efgrænset aaeledes: mod Nordøst ef den i Henhold til Lov ef
ll.Maj 1935 om Till~ til Lov om sandflugtens Dæmpning festsatte
Grænse, mod Vest ef Betterivej indtil den nye Fyrvej, herfra ef
en Linie Vest for det gamle Fyr udenom en Del ef Matr.Nr. 28l~
ef KØbstadens Bygrunde og derefter af SydsKellet for denne Ejendom
og af Østskellene for Matr.Nr.ne 50~ og 50~ ef Merkjorderne til
den i Henhold til Naturfredningslovens ~ 25, l.stk., festsatte
Byggelinie imod Ka tt.eget og mod Sydøst af denne Bygge linie. Om-
raadets Størrelse er' ca·. 262 ha, og Indholdet ef Fredningen skulde .....
være Bevarelse af ·stetus qVo, navnlig Forbud mod Bebyggelse og
Bepla ntning.'

Til støtte for Beg~ingen om Fredning her Naturfred-
ningsforenlnsen enført, et medens Danmarks Nordspids· hidtil har

•• '2..



• ligget r~t uberørt som en helt egenartet landskBbe11g~tet18k
Værdi og derigennem som en Turistattraktion, er der heri ved et
ske en Forandring idet en lidet heldig Be1'ygge1se er paeregyndt
og maa antage& et ville fortsættes, dersom Fredning ikke snereit
finder Sted, og det er fremhævet, at selv en sparsom Behygge1se
virke~ stærkt iøjnefaldende og ødelæggende pae disse vidtstrakte
lave Hede-Omraader, som er lidet byggeegnede. Foreningen har i-
øvrigt anført, et Ornraederne beade i geologisk og ~otenisk Renae-:

i

ende fremoyder betydelig Interesse.
Idet Naturfredningsforeningen er gsaet ud fra, et den

ønskede Frednings ~ennemførelse ifølge Lovgivningen vild~ paøføre
den lille og mindre velstillede Skagen Kommune en ret anselig I
Udgift til Dækning af dens Andel 1 Erstatningerne, har Forening-
en udtalt, et der fra Foreningens Side vilde blive gjort Skrddt
til Fremskaffelse af-Midler til Hjælp i saa Henseende.

Turistforeningen,for Danmerk her sluttet sig hertil,
og efter at have paapeget Skagens store Mulig~eder som interna-
tionalt Bedested, anført, at den Bebyggelse, som 1 de senere Aar
her fundet sted paB Omrascet, efter en objektiv Betragtning maa
ak ønnes at virke forstyrrende og ødelæggende for den sa'!'prægede
Skønhed og den Storhed i Naturen, som tiltaler og drager Turister-
ne, hvorfor Fredning af Omra~det maa tillægges national Betydning.,

Turistforeningen har tillige som sin Opfattelse udtalt,
at Skagen By 1 det lange Lø'l-vil have langt større økonomiek Ud-
bytte- a(, et Landskebets Storhed og Ejendommelighed 't'evares,end
af, et der skehes øjebli1--.ke1igeIndtægter ved Salg ef Grunde og
forøget Bebyggelse, som til en Begyndelse forringer, og, hvis der
fortsættes, til sidet vil ødelæg@B Byens rige Muligheder som Tu-
rist- OB Badeby.

••
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Det skal tilføjes, at Natlonelmus88t har-udtalt 81g
tor, at et palsende Areal af Matr.Nr. 28l!, af Skagen Kø'bsta~s
Bygrunde udenom Skagens gamle Fyrtaarn, som er beliggende inden-
for oftnævnte Omrasde. fredes mod Bebyggelse, idet Taarnet8 mo-
numentale Virkning er hetinget af det frie Udsyn over Hev og Kllt-
land.

Segen hsr fler'e Gange været til J',ehandlingi Nævnet,
og der her været givet samtlige lodsejere og andre 1 Ejendom~ene
terettigede Adgang tll at udtele slg. Et LOdsejerudvslg. repræsen-
terende las godt som 8lle private Lodsejere. har protesteret mod

•Frednlngens Gennemførelse. hvorimod LOdleJern8 har erklæret lig
vlllige til at tehætte deres Ejendomme med Servitut om Cenlur af
Bebyggelaen, hvilket standpunkt er tlltreadt 1 en sf es. 1200
Sksgensbor@.ere underskrevet Protestedrease.

Skagen Byr8ad har tiltrasdt den sf Lodsejerudvelget
fremsstte Protest mod Fredningsplanen8 Gennmføre]se, men har som
Ejer af de Dele ef Matr.Nr. 14~ ef Skaeen Y.Øbstads Markjorder.
80m omfattes af Fredningsplanen, erkl~et sig villig til at lnd-
gee paa Fredning uden Erstatning. aaafremt kun denne Ejendom og
Mstr.Nr. l4t sammesteds. der ejes af Merlneminlsteriet, fre~es.
For sidstnEmvte Ejendoms Vedkommende er der af Fyrvæsenet kun for-
beholdt Adgang til et foret.ege nødvendige Udvidelser af dets Byg-
ninger.

Medens Neturfrednin~snævnets Formand har anset det for
,ønskeliEt, at det omhendlede Hedeomraede fredes som i Henvendelser-
ne til Nævnet begært, her Nævneta Flertel. nemlig de ef AmtsreRdet
og af Skagen Byraed valgte Medle~er, hl.a. under Hensyn til Stør-
relsen af de Erstatninger, som en 88adan Fredning efter deres Skøn
vilde medføre, ikke fundet tilstrækkelig Grund til en 8ae vidtga8~
ende Fredning, og Nævnet har derefter i en den 24.September 19}8

.. H'
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afsagt Kendelse beBtemt~ at kun Matr.~r. l4~ og den urebyggede Del
• af Matr.Nr. 141 af Skagen Kø't-,stadsMarkjorder samt en Del af Matr.

Nr. 281!, af Skagen Købstads Bygrunde, tilhm-ende J{aptajn Clemmen
Nielsen, bør fredes og henligge 1 Naturtilstand, for Metr.Nr.
14t dog med det Forbehold, at der paa Ejendommen kan opføres de
for Fyrvæsenet nødvendige Bygninger, medens der lø'vrigt p8alægges
samtlige E,1endomrneZst for l:;etteriveji Skagen den Servitut, at OP-
førelse ef Bygninger eller Ombygnin~ af eller TilbYEning til en

tt beatasende Bygning pes Ejendommene ikke mea pasbegyndes, forinden
Tegninger og Planer for Bygningerne er godkendt af Frednln~snævnet.
I Erstatning tilkendte Nævnet Ejeren af Metr~Nr. 281!, af Grun-

• dene 1840 Kr., lJereenet efter l Kr. pr. m2•
Denne Kendelse er af Danmarks Naturfrenningsforening ind-

•e
tt

•

anket for Overfredningsnævnet, ligesom Ejeren af nysnævnte Matr.
Nr. 281!. af Bygrundel?e har indanket Sagen og krævet forhøjet Er-
statning. I,

IOverfredningsnævnet har fra 24 VldenakabBm~d. Forfattere'
Kunstnere, Teknikere samt Højesterets Præsident og Rigsdagens For-
mænd modta get.en den 14 .Mart s 1939 dateret Henvende lse, hvori d isse
slutter sig til Naturfre~nlnesforenlngens og Turistforeningens Krav
om fuldstændig Fredning ef Skagens Gren.

Endvidere her Overfredningsnævnet fra Naturfrednings-
raedet modtaget en Udtalelse ef 26.Mej .1939, hvori Raedet slutter
sig til den ~f Naturfredningsforeningen og TUristforeningen hævde-
de Opfattelse. at hele Omreadet øst for Betterivej 'bør ,henligge
frit, i den nuv~ende Tilstand, hvortil efter Paadets Formening
bør' føjes et '!ldtrykl<'elig,tForbud mod Opdyrkning til Ager eller
Eng. Reedet har under Hensyn til, at Skagen Kommune mulig dasrlig
vil kunne bære de med en seeden Fredning forbundne Omkostninger.
sluttet sig til ret af Danmarks Neturfrednlngsforening udtalte .
Ønske om Fremskaffelse af s,ærlige Pengemidler til Afhjælpning af
nævnte Forhold.

s
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Overfredningsnævnet har 1 MaJ Maaned 19~q besigttget
de omhandlede Omraader og har derefter forhandlet med Lodsejerne
og øvrige Interesserede.

Ved denne Forhandling opnaaede man en forligsmæestg
ordning med Ejeren af Matr.Nr. 281! af KØbstaden Bygrunde, Kaptajn
Clemmen Nielsen af Skagen, ,gaeende ud pas, at staten for en kon-
tant Køtesum af 5000 Kr. afkØber hsm dels det Areal ud&no~ det
8amle ~r, som blev fredet ved Fredningsnævnets Kendelse, dels
et nærmere fastlagt yderligere Areal af omtrent ssmwe størrelse,
hvorhoB der, for saa vidt angaar den Zst for Betterivej liggende
Del ef Matr.Nr. 28l~, iy.ke msa opføres nogen Bygning, forinden
Tegninger og Plener er godkendt af overfredningsnævnet. i

I
I

I Modsætning hertil ~ykkedes de~ i~ke at opnse mIndelig'
\Overenskomst rred nogen af de øvrige l,odeejere, hvis Ejendomrr.e

alle henhører til Købstadens Markjorder, idet der stilledes Krav
om Erstatning, som forekom Overfredningenævnet urimelig store, og
ErstatningsapørgsmBslene har derefter i Medf~ af Naturfrednings-
lovens ~ 20 været forelagt Taksationskommissionen, 'so'mved Tavsa-
tionsforretninger, afholdt i Dagene l~. til 15.Septem~er 19,Q har
fastsat Erstetningerne til de paaeældende Ejendommes Ejere som
nedenfor anført. paa følgende at Overfredningsnævnet fastsJ.ltteGrund-
legl

"Arealerne mae ikke bebygges, beplentes eller opdyrkes
til A~er og Eng, men ekal henligge i Naturtilstand. For S8~ vidt
eng8er den pe8 Matr.Nr. 14~værende Hotelvlrksomhed skel det være

'tilladt et foretsfe Ornbygnin€ ef og Tilhygning til Hotellet, 11ge-
som de til Hotellet's Drift nØdvendige Forenste'ltnlnger skal kunne
foretage s•

.. ~
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Paa Matr.Nr. 14i, tilhørende Marineministetiet, maa oP-
f0res de for Fyrvæeenet'fornødne Bygninger, ligesom eventuelle af
Klitvæsenet for n~dvendi~e ansete Ar~ejder mae udføres."

løvrigt er Taksationerne foretagne under de Forudsætnin-
ger, at lovligt eksisterende Bebyggelse inden for ne pa8gældenne
Arealer kan bibeholde's, ligesom ogsea allerede tilstedeværende
BePlentnin~er og opdyrkede Area ler ka n for'hlive ·besteeende.

Det er endelig ved Erstatningernes Fastsættelse forud-
sat, Bt de fredede Ar'ealer, hvis disse kun udgør en Del af et Ma-
trikulsnummer, matrikuleres særskilt •

• De af Taksationskommissionen fastsatte Erstatninger
er følgende:

Ejer
Dele af Matr .Nr. 14l! af 'Markjorder'ne, Skagen Kommune
Lod ved Fyrbekken og hele Hedelodden
af Matr.Nr. 40 sammesteds,

Kr.
10.000

Del af Matr.Nr. 24b "
De l af MB tr.Nr. 2312 "

,

Skipper Emil
Nielsen 3·000
Skuespiller Hen-
rik Bentzon 550
Fru -Marie Fedder O

Arkitekt Julius
Berg 500

Sygeplejerske
400Frk .E•Naurnann

Kirkel--etjent
R.Fage 1.000
Hotelejer H.
Gruner O

Matr .Nr. 28 " ,

,•e
e

Del af Matr.Nr. 2?l2." ,

Matr .Nr. 14!. "
n " " ,

" " , Als Skagen Badehotel
45.000

" " , "
..

Ma tr. Nr. 1.4!2.

Direktør Viggo C.
Eberth

. --sammesteds,_ Fru Margrethe F.E. Brun

,
o

300

l .~",

... ::.,. ~ p ~~ .. • \ l' ... • l-

, SkibsfØrer' Johan J .Chri-.....stensen :" "

I' I -, Fiskeeksportør ·L.M.Andersen

500
.·500
·250

" " .·51a .. l· -.' l. -
51!l

". .,~~rkitekt Julius dBerg ..,e. " It "



,

•

"

306!:, I

50!. I:

." . =49

- 1--

. ~ ," " ,S~8geQ 'K~mune -

"" , nok. S"lne MØller ~ f

'. 2.000

500•

" 48 og 22!.

," , I Enk'etru Dorthes Hansine9ruun 350
"

" ,47
·46 "

" , Vejarbejdsmand J.MartinLundholm .- .,' "j 650
, Fisker Niels Sør-en Nielsen 450..

"

..

It

" , Murermester Martin Christen-
sen 400

, Fisker Chr.Jensen KØbsted 425
, Frk.Thomssine Welle 400
, Fisker Minus Nielsen 500

"
" "

lt

"
"
", .

, Frknr.Jørgine og Marie M.Jetisen Di~et . ,
". , Frk .Nicoline- Thome si'n'e.

NteIsen (Normenn) 500

" "

450

. , .
" , Frk Marie Ovesen 10.500

., ... • I •

" , FiskeeksPortør Lers Kruse
Nielsen 250

..

, Avl~bruger Kaj Nielsen Gø-
8ig' 2.350
der udreteles til Pentheve-
re'n"'Ny JydsK'ErKreditfore-

I n ing ,i,Ae rhu.s
, F~ Olga Alice Brodin

" "

"
O

2·300
2.600
5. ()oo

," ,

, Frk.Karen Sørensen
" , Fru Eleonora. Sofie ,Jensen

, Avlsbruger Chr.Thageerd
, Direktør Niels Chr.Nor-manns Enke'

"

" " 29
382. , .

"
"

" , Fisker A~P.Jensen . 100
I Av1s~ruger Rens Jensen 1.100
I Fru Antoinette Simme1h8g O
, Vssdblnder Ottinul Thomsen

Serrig 300

" "

"..
..

Trlln~port

Lod ef Metr.Nr.38! og .
Dele ef Metr.Nr.17!. "

Ma tr. Nr. 1.4!e.
Dele ef Matr.Nr. 16

" " " .. 18
" " " " 19!.

Måt r •Nr. 31 og 2 B!.

... .. -328-

~ ~~ --------,,-,.0_2_

" " 3' og '4
'5 og 36
37

.. ..
" "
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Metr. Ir. 27!.
'J'r.haport.ammelted., J.P.Kjelder m.fl.

Ejer

Dele ar Matr .Nr. 26 •

" "

Mstr •Nr •.2 5!.

" "

" "
" "

" "
" "
" "

" " " " 212 "

Matr.Nr. 28E,

, Flakeauktlonlmester Th.Gellnæl ..1.800

" , Skipper H.C.Henrikøen 100
" , Skl~øb~gger M.Karstensen '00
" , Sparekassedirektør M.Ove~sen 1.800

1.550

. 1.200

2.200

400
O

750

650
O" , Overtoldvagtmester C.Ris_um ~ __

lalt Kr. 106.875
Overfredningsn~~et her herefter besluttet et gennem-

føre Frednin8 af hele Arealet, pas det for Taksationskommission-
en forelagte Grundlag. ssrledes at Udgifterne til Erstatninger-
ne udredes med 2/3 af staten og 1/3 af Skagen Kommune.

Man er enl@ med Neturfrednlngsforenlngen og Turist-
foreningen 1, at der 1kk.6 1 AnlednlnB ef FredninEen bør peeføres
Skagen ~ommune nogen meget betyde11g Udgift, men efter hvad der
er Over fredningsnævnet bekendt, er der ogsee Grund til et antage,
et der fra privat Side vil blive fremskaffet Midler til Afværgelse
heraf •

" , Fl sker Thoms s Vie Ile

20E,

. 22~

2,st .

Del ef Matr.Nr. 25Q "

" , Fi skeeksport ør Bror
Sundhergs Enke

, Fru Mart1ne Hultfeldt

q-

It.

" , Kør,mand Chr.Jensen -
, Fllker Axel Thomsen Welle"
, Fyrassistent P.Chr.Palsbek

. , Fiskeeksportør Bror Sund-
berg~ Enke og DePot ~sty-
rer Jens Jacobsen



/

T h i b e 8 t e m m e 8:

Det foren omhandlede Omraede af Skagens Gren vil v~e
at frede laaledes, at Arealerne ikke maa bebygges, beplantes eller
opd,.'rkestil Ager og Eng, men skel henligge i Naturtilstand. For
sea vidt angaar den pee Matr.Nr. l4~ værende Hotelvlrksomhed,
skal det være tilladt at foretage ombygning ef og Til~YEning til

I

Rotellet, ligesom de til Hotellets Drift nødvendige Foransteltnin- I
I
I I

ger skal kunne foretages. Pee Metr.Nr. 14t, tilhørende Merinemi- '
nlsteriet, maa opføres de for Fyrvæsenet fornødne Bygnlnger, 11--al gEfsom eventuelle af KIl tvæsenet som nødvendige ansete Arbejder
mae udføres. Som forudsat ved den stedfundne Taksetion ken lovligt
eksisterende Bebyggelse tnaenfor de pa~gældende Arealer hiheholdes,'

I
I llge som ogsaa a lIerede tllstedeværende Beplantninger. og opdyrkede ' I

I

I Area ler kan 'forblive bestaaende.· Hvor de fredede Aree ler kun udgør
ien Del af et Metrlkulsnurnmer •.vil de være at matrikulere særskilt

ved Fredningsvæsenets Foranstaltning.
KØbesummen for den foren omhandlede Del af Matr.Nr.

e-e
281L af Skegen Købstads Bygrunde udredes ef staten.

l?eef Taksationskommissionen fastsette Erst.atnlngssum-
mer for Fredningen udredes med 2./3 af staten og 1/3 af Skagen Kom-
mune.

P.o.v.
Frederik V.Petersen.

(s1gn. )

•
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U D 3 K R I F T REG. HR. ~.2(J .af

F(~ndlingSprotokollen for Frednin8SntLVnet for Ej ørring Amtsraadsl:reJs.
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Aar 1938 den 24. September blev af Hjørring Amts Frednings-
nævn afsagt saalydende

K e n d e l s e :
Paa .E'oranledningaf Danmarks Naturfredningsforening 0[', Tu-

ristforeningen for l)anmark er der for Fr::dllinljsnavnetfor Hjørring
Amtsraadskreds og de dermed i Forbindelse staaende Købstæder rejst
Sag angaaende Fredning af Arealerne øst for Batterivej i Skagen, nær-
mere afgrænset saaledes: mod Nord til den efter Lov o~ Tillæg til Lov
om 3andflugtens ~æmpnin[',Nr. 163 af 11. I\laj1935 fastsatte Grænse, mod

"
Vest til datterivej indtil den nye Fyrvej og herfra en Linie vest
for det gamle Fyr til den i Naturfredningslovens § 25, l. Stk. nævnte
Byggelinie mod Kattegat og mod 3yd til denne Byggelinie. Fredningens
Omfang er angivet at være Bevarelse af status quo, d.v.s. navnlig
l!'orbudmod Bebyggelse, Beplantning, OpsLilling af skæmmende Indret-
ning, .l\.rvanuin(~m.m., uog saaleues at det' bør v:.Lrerimelig Adgang til
Udvidelse af lIoLelvi:rksomhedog til Ind:retnin::;;af 1ejrplads.

Danmarks !laturfredningsforening har som JJegrundelse for Æ'red.
ningsforslaget anført, at medens Danmarks Nordspius hidindtil har lig-
get ret uberørt som en helt egenartet landskabelig æstetisk Værdi og
derigennem som en turistattraktion, er der heri - som saa mange andre
dteder - ved at ske en Forandrinp, ikke mindst gennem Anlæggelsen af
den nye Vej mellem det gamle Fyr og Dadchotellet. Langs denne Ve~
er allerede en Bebyggelse begyndt, og det kan forventes, at denne, om

, I

"

ikke Modforanstaltninger træffes, vil komme til at brede sig og efter--
haanden antage en gadelignende Karakter - en Udvikling, som vil være
aldeles ødelæggende for hele dette Landskab. Selv en sparsom Bebyggel-
se virker stærkt iøjnefaldende og ødelæggende paa disse Omraader. Na-
turfredningsforeningen har derhos gjort gældende, at det omhandlede Om-
raade, der i geologisk og botanisk Henseende frembyder betydelig Inte-
resse, er lidet bygge egnet , Naturfredningsforeningens tekniske Udvalg
har i en Erklæring udtalt, at Arealerne som l1elhed ikke egner sig til

./
Bebyggelse, Jordbunden er lav og fugtig, Arealet vanskeligt at afvande,
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og det ligger udsat for Vejr og Vind. Udvalget mener ikke, at der er
nogen særlig byplanmæssig Begrundelse for yderlir,ere at udvide Byen
mod 0st. Byen vilde i saa Fald blive en lang By med uforholdsmæssig
store indre Afstande i Forhold til Byens Størrelse, og de til Bebyg-
gelsen hørende Forsyningsledninger med Gus, Vand og Elektricitet vil
blive lange o~ unødigt dyre. Skagen By vil have langt naturligere
Udvidelsesmuligheder paa de Arealer, som ligger nord og nordvest for
Byen. Faa disse Arealer vil der, med samme Beboelsestæthed som for
det nuværende Skagen, kunne bo 5-6000 Mennesker og saaledes give Plads
for mere end en Fordobling af Byen (nu ca. 4600 Indb.). Arealerne er
i det væsentliGe relativt højtbeliggende tørre Jorder, som egner sig
godt til Bebyggelse. De ligp,ernær ved Byen (Bane, Havn og J!'orrei
ninger) og de er let tilgængelige fra denne ad allerede eksistereno~
Veje.

Aneaaende de Synspunkter, der fra naturvidenskabelig Side
maa anlægees overfor det forelir,gende Fredningsforslag, har Naturfred-
ningsforeningens naturvidenskabelige Udvalg udtalt, at en afgørende Be-
tingelse for, at et Sted som Skagens Gren kan tiltrække og fastholde
Offentligheden, er Tilstedeværelsen i passende manI af fri Natur. Den-
ne forefindes endnu ved Skagen navnlig i to forskellige Former; nahr-
ligt og inderligt knyttet til hinanden: de vidtstrakte fri ~trnndom-
raader og det af Havet formede og af Vinden præ8ede barske og ejendom-
melige Indland. Det vil ikke være nok at bevare Stranden alene, O•.~.'
fentligheden vil, for at befinde sig vel, kræve Adgang Lil Færdsel og
Hvile i Omraader, hvor man møder N aturens Ansigt frit o~ uskæmrnet. I

Elementerne i Indlandets Natur paa Grenen, elsket af Dunske, fremmed*-
I I,tet og beundret af de fleste Udlændinge, er enkle og storlinede i de~

res OpbY8ning og Udvikling. Den oprindelige Overflade af det til
.Fredning foreslaaede Areal er opbygget af Strandvolde , der er opkas tet
af Skaserak og Kattegat i en Fortid, da Landet laa lavere endnu. Sene-
re har Stormene modelleret den hævede Havbund ved Opdyng!,ing af Klit-
ter, og Vegetationen finder paa dette kuperede Strand- og Klitlandskab
de mest forskelligartede Vækstbetingelser, nøgne Stensletter veksler
med smaa Søer, og friske engagtige Strækninger, der udfylder Lavnineer-
ne mellem gamle Strandvolde, medens Hede- og Klitvegetationen giver
Grundtonen. Og her paa Skagens Gren, paa dens Nordspids og sydefter,

I
.'
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finder Trækl'uglene fortrinlige OpholdssLeder, hvor de kan søge Hvile
før og efter deres Rejser over Havene.

Turistforeningen for Danmark har tiltraadt det af Naturfred-
ninr,sforeningen anførte og har, efter at have paapeget Skagens store
Muligheder som internationalt Badested, g~ort eældende, at den Bebyg-
gelse, der i de senere Aar har fundet Sted pau de Arealer, der nu tæn-
kes inddraget under Fredningen, efter en objektiv Betragtning maa skøn-
nes at virke forstyrrende og ødelæggende for den s~rprægede Skønhed
og den St.orhed i Naturen, som til taler og drager rruristerne. Det kan
derfor siges at være af national Betydning. at der i Tide søges fundet
en Løsning, som pua rimelig Maade hwver dette Spørgsmaal op i det rette
Plan eennem en Fredning: Der er da heller ingen Tvivl om, at Skagen By
i det lange Løb vil have langt større økonomisk Udbytte af, at .Landslca-
bets Storhed og ~jendon@elighed bevares end af, at der skabes øjeblik-
Icelige Indtægter ved Salg af Grunde og forøget Bebyggel se, som til en
Begyndelse forrinGer og, hvis der fortsættes, til sidst vil ødelær,ee
Byens riBe Nuligheder som Turist- og Badeby.

0agen har flere Gange været til behandlin~ i Nævnet, o~
der har været Givet samtlige Lodsejere og andre i Ejendommene beret-
tigede Adgang til at udtale si~. Et LoJsejerudvalg repræsenterende saa
~odt som alle private Lodsejere har protesteret mo~ Fredningens Gennem-
førelse Ol: har paastaaet Frcdnincsforslaget afvist. Lodsejerudvalget
llar til Jtøtte for denne Faastand anført, ut ~orslagets Gennemførelse
vil betyde en fuldstændig Hindring for Byens naturlige Udvikling og
1.Jdvidelsesmulighedcr,vil virke direkte skadeU gt for Byen i økonomisk

I
Henseende i flere Hetninger, samt la;gge en dod Haand paa Erhvervslivet,
i SImgen, dels ved at Byggeriet vil kunne befrygtes at s tagnere og del'g
ved at afsk~re de enkelte Lodsejere fra deres Ret til at benytte de-
res Ejendomme, som det er tilsikret andre Bor~ere, hvad enten nu dette
bestaar i den fulde landbrugsmwssiee Udnyttelse eller ved Opførelse af
Huse til Helaars- eller Sommerbeboelse eller ved Salg af Byggegrunde
elle~ paa anden Maade. Store Dele af Arealet øst for Skagen Byer,
dels ved Tillæget til Sandflugtsloven uf 1867 og dels ved den nye Na-
turfredningslov blevet underkastet Fredning, der i fuldt Maal baade til.
sikrer Offentligheden Adgang og hindrer Bebyggelse. Man skulde da sy-
nes, at der er fredet nok øst for Skagen By. Byens Udvidelse mod Vest .I
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og Syd er spærret henholdsvis af "Rli I,gaarden", fredede Plantager og
servitutbelagte Klitarealer og af Havet. Mod Nord er der næppe Mulig-
hed for Udvidelse i hvert Fald ikke af den Art, som vil ske mod øst.
Arealet mod Nord ligger ubekvemt paa den anden ~ide af Banen, hvor der
nu er opført en Benmelsfabrik og en Konservesfabrik, i hvis Nærhed
ingen kan tænke paa at bygge endsige opføre Sommerhuse. Endvidere
findes her Renovationsplads. Dertil kommer, at disse Grunde er saa
lavt beliggende, at Afstanden fra disse til Havet (Kattegat) er for
lang til, at der kan skabes et tilstrækkeligt Fald. Denne Ulempe t ~

allerede vist sig ved Afløbet fra Konservesfabrikken. Byen har for ikke
saa længe siden bekostet et nyt dyrt Kloakanlæg, som altsaa ikke vil
kunne afvande de af Naturfredningsforeningen foreslaaede Arealer.

Derimod er en Udvidelse mod øst navnliG af Somr.\erhusena1 ~-
U.g. og ifølge det fremfør \'eden enes te Mulighed i hvert Fald for Som-
merhuse, og uden større økonomiske Ofre.

Kloakeringen af Grundene paa begge Sider af l<'yrvejener
nem og relativ billig, fordi Faldet her er tilstrækkeligt.

Projektet er unødvendigt baade set fra et turistmæssigt og
et NaturfredninGsstanupunkt. Ved Predninr,en tilsikres der ikke 'ruri-
ster Adgang til de fredede Arealer, der er derigennem sikret AJflBng
til Stranden OR Klitterne i stor Udstr~kning. Af ~ensyn til Naturfred-
ningen er det ogsaa upuukrævet, id'3t der lJomn'.r;vntmange Steder finr."s
tilsvaren::e Arealer, der uden J}~ade kan fredes. I hvert Fald maa Hen-
synet til ulmgen By op,dens Borgeres VelD...;rdvej e tungere end Hen-
synet til Fredningen.

I r

Lodsejerne har derimod erklæret sig villige til at behæfte""
I III

deres Bjendomme med Servitut om Censur af Bebyggelsen indenfor rimelige
Gr~nser.

Dette ~tandpunkt er tiltraadt i en ~f ca. 1200 Skagensborge-
re underskrevet til Fredningsnævnet afleveret Protestadresse.

Skagen Byraad har ligeledes tiltraadt den af Lodse~erudval-
get fremsatte Protest mod hele Fredningsplanens Gennemførelse, men har
som Ejer af den Del af ~arcellen Watr. Nr. 14u Skagen Købstads mark-
jorder, der omfattes af Fredningsplanen, erklæret sig villig til at
indgaa paa Fredning uden Erstatninr" saafremt kun denne Parcel og
Matr. Ny. 14t ibd., der ejes af karineministeriet, fredes. For saa

/
.'
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vidt angaar sidstnævnte Parcel er der alene forbeholdt Fyrvæsenet Ad-
~ gang til at foretage nødvendige Udvidelser af Fyrvwsenets Bygninger.

Der er iøvrigt af næsten alle mødte Lodsejere fremsat bety-
delige Erstatningskrav, hvis Fredningen gertnemføres. Saafremt dette
ikke bliver Tilfældet, har alene ~jeren af Matr. ~r. 23a Skagen Køb-
stads Markjorder fremsat Erstatningskrav, 200 Kr. for Tab af Materia-
ler og 500 Kr. for tabt Husleje, fordi han paa Grund af denne Sag ikke
har kunnet faa bygget et paatænkt Hus paa Parcellen i Aar.

Det bemwrkes he:'ved, at Nævnet ikke har kunnet tage denne
~ ikke godtgjorte Erstatningspaastand til Følge.

N~vnet har besigtiget samtlige af Planen omfattede Ejen-
domme og har herefter vedtaget, at de 3; agen Kommune og lIiariueministe-e riet tilhørende Ejendomme, henholdsvis den Del af lilatr. Hr. l4u, der
omfattes af FredninGsplanen, og 14t, begge af Skaeen Købstads Mork-
jorder, skal fredes, og uden Erstatnin~, saaledes at de paagwldende
..
~realer fremtidig skal henligge i Naturtilstand og ikke maa bebygges
eller beplantes. Det skal dOR være tilladt paa matr. Nr. l4t at op-
føre de for l."yrv(;..senetfornødne Bygninger, ligesom eventuelle af
Klitv~senet nødvendige ansete Arbejder selvfølgelig maa udføres. End-
videre vil der, liGeledes uden Erstatning, V1..Lreat bestemme, at Op-

førelsen uf Bygninger eller Umby n in,';af eller TilbYf\nin~\til en be-
staaende By~ninl: paa samtlige øvrige af Planen omfattede Ejendomme
ikke maa paabegyndes, forinden TeRnin~er og Flaner for By{~inGen er
godkendt af Fredningsnævnet.

I.ledHensyn til Spørgslilsaletom en eventuel Fredning af et
Areal omkring det gamle Fyr i ;:ikagen,det saakaldLe hvide .I!'yr,har Na-, ,

"tionalmuseet til Sugen ud talt, at Museet vil anse det for en Sag af I I I
I

overordentlig stor Betydning, at det omliggende Terræn i passende Om-
fanp,af Hensyn til Fyrtaarnets monumentale Virkning kan sikres mod
nærgaaende Bebyggelse. Skagen Byraad har erklæret sig enig heri. Eje-
ren af den omliggende Jord, Matr. Nr. 28la Jkagen Købstads Bygrunde,
har ikke villet indgaa paa nogen Fredning, men har erklæret sig villig
til at afstaa Arealet for 2 Kr. pr. Kvadrat Alen, til hvilken Pris
han har kunnet sælge Jorden.

Efter en nøje Besigtigelse af Forholdene omkring det gamle
Fyr har Nævnet besluttet at frede den omgivende Jord af nævnte r.!atr. .I
Nr. 281a i en Afstand af ca. 25 ro fra Fyrets Grtmd og nærmere saale-
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des Bom vist paa det Kendelsen vedhæftede af Landinspektør Luther
~ Jørgensen, Frederikshavn, udfardigede Rart. Dette Areul skal frem-

tidig henligge i dets naturlige Tilstand oG man sauledes ikke bebyg-
8es eller beplantes. For denne Frednin2 vil der være at betale Eje-
ren en ~rstatnin~ af l Kr. pr. m2 fredet Jord med Renter 5% p.a. fra
denne Kendelses Afsigelse. 8rstatninp:en findes af Hensyn til Sap;ens
hele Betydning at burde udredes Illed2/3 af Statskassen oE,1/3 af
Skagen Kommunes Kasse. Efter .Landinspektørens Ileregnin~ udgør det
Areal, der skal fredes, ialt 2700 m2 heraf Vej 860 m2, saa1edes at
Erstatningen bliver 1.840 Kr.

løvrigt har Nævnets L'lertal, nemlig de af Amtsraudet og
Skagen Byraad valgte I\ledlemmer,ikke fundet tilstrækkelig Grund til
en videre Gennemførelse af Fredningsforslaget, idet Flertallet ikk~
har anset det for paa trængende nødvendigt at frede det store Hedeal;
al, der begrænses af Batterivej, Klitterne mod Veste havet OB den nye
Fyrvej, og en Fredning af Klitarealerne mod Vesterhavet samt Arealerne
Syd for den nye Fyrvej, hvor der begge dteder allerede nu findes en
Del Heb,YWselse, vil kun kunne gennemføres mod :3rstatninl3er,hvis Stør-
relse efter ~lertallets Mening ikke staar i passende Forhold til det,
der ~un opnaas vod en suadan Fredning. ~lertallet anser det for til-
stn.llkkeligt,at der indføres Censur med Hensyn til nlle Bygninger,
der agtes oyført pan de omhandlede Arealer.

N:.Lvnets]i'orllu:mdhur ikke kunnet til Lræde (lemle i..Jegrundelse
;

nf ut indskrænke l!'redningentil kun at angan en ringe Del af ArealerlJ.c
0st for Datterivej, men lllaafastholde Ønskeligheden af, at det store

)

Hedt'areal blev fredet, saaledes at det ikke blev bebygge t eller beplan-
I r

tet. Det er rigtigt, at der her i Vendsyssel findes Iledearealer, der l I

I I
I

er ligesaa naturskønne og ejendommelige som dette Areal øst for Bntte-
rivej, men Beliggenheden her ved Danmarks Nord8pids mellem Vesterhave~-
o~ Kattegat gør det særligt ønskeligt, at dette Areal blev bevaret.
Der er her Hensyn at tage ikke blot til Naturskønheden, men ogsaa til,
at der er en national Værdi i, at netop denne Hed3strækning bevares.

Der er af Lodsejerne forlangt meget høje ~rstatninger for
Fredning, der tidligere kun havde ringe Værdi, men hvoraf en Del efter
Anlæget af den nye Vej til SkaGens Fyr er blevet egnet til Bebyggelse.
Den nye Vej er bekostet af Skagen Kommune uden Udgift for Lodsejerne,

.I
og at der ved Beregningen af disses Brstatning for Fredningen skulde
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tages fuldt ud Hensyn til den Værdiforhøjelse, som Vejens Anlæg har
medført, findes derfor ikke rimeligt. At Skagen Kommune sImlue bære
en betydelig Udgift til Erstatninr, for en V~rdiforhøjelse, som Kommu-
nen selv har tilvejebragt, vilde vwre ubilligt. Erstatningen burde
ikke sættes højere end det Beløb, hvortil Ejendommen er vurderet til
Ejendomsskyld.

Med Hensyn til Klitarealerne mod Vesterhavet og Arealerne
me llem Fyrve j en og Kattegat findes Bestemmelsen i Naturfrednin[~810vens
§ 25, sidste Stk., ikke at yde tilstrækkelig Værn. Begge Steder fin-
des en Del Bebyggelse, suuledes at Naturfredningsnævnet i den anførte
Lovbestemmelse kun vil have Hjemmel til at hindre en Bebyggelse, der
er afvigende fra den omgivende Bebyggelses Art. Da de Bygnin~er, der
nu findes di3se Steder, er ~lØjst fors1>.ellige,vil det blive vansleeligt
for Nb.:vnetat finde en passende 13ygninrssform,der ikke afveg fra Omgi-
valserne.

GennemfJrelsen 8.f en ]'redning i den af lIaturfredningsfore-
ningen og Turistforeningen foreslaaede Udstrækning vil imidlertid
kræve et saa ~tort beløb til Erstatninger, at selvom de 2 Trediedele
;-,:tulær,gesEJ tuten, vil den Del, der skal udredes al' ;.)kagenKommune,
~live saa stor, at det ikke vil v~re forsvarligt at pu~lwg~e en By
med ca. 4600 Indbyggere, hvoraf de allerfleste kun har meget be:Jkednel.,. Indtægter, en saa betydelir, økonomisk Byrde, som Byen ikke vil kunne
bwre.,e

•
Der er god Grund til ~t gennemføre Fredningen i den fore-

slaaede Udstrwlming, men det bør kun ske, saafremt der ad offent lig
eller privat Vej kan tilvejebringes til SURens Gennemførelse et

I 1'1

saadant Beløb, at Skagen Kommunes Udgifter ved Sagen bliver overkomm~-
lige for Byen.

I Henhold til det anførte vil Fredningen være at gennemføre
saaledes, at hiatr. Nr. 14u og den ubebyggede Del af 14t af Skagen
Købstads J.'larkjorder,samt et Areal paa 2700 m2 heraf Vej 860 m2 af
Matr. Nr. 281a af Skagen Købstads Bygrunde skal henligge i Naturtil-
stand, dog skal der paa r,iatr.Nl". 14t kunne opføres de for ]'yrvæse-
net nødvendige Bygninger. For Fredningen af de 2700 m2 af Matr. Nr.
28la vil der være at yde en Erstatning af l Kr. pr. m2 afset fra det

/
til Vej udlagte Areal.
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T h i b e s t e m m e s:
Matr. Nr. 14u og den ubebyggede Del af ~atr. Nr. 14t af

Skagen Købstads Markjorder samt et Areal p&a 2700 m2 heraf Vej 860 m2

af Matr. Nr. 281a af Skagen Købstads Bygrunde bør fredes og henligge i
Naturtilstand, dog at der paa ~Iatr. Nr. 14t kan opføres de for Fyr-
væsenet nødvendige Bygninger.

Paa samtlige Ejendomme øst for Batterivej i Skagen maa Op-
førelse af By~ninger eller Ombygning af eller ~~ilbygnin~ til en be-
stauende BYGning ikke paabegyndes, forinden Tegninger og Planer fo~
Bygningen er godkendt af Fredningsnævnet.

I Erstatning betales til Ejeren af Matr. Nr. 281a af By-
grwldene 1.840 Kr. med Renter 5% p.a. fra denne Kendelses Afsigels ,
hvilken BrstatninG udredes med 2/3 af Statskassen og 1/3 af 31tagen
Kommune.

Sthyr. Chr. Petersen Sofus J. Nipper

r,
I I

I I,
I

/
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U D S K I{ I F T---------------
af

OVEHFhEDN INGRNÆVN ETS KENDELSESPROTOKOJJ.---------------------------------------

År 1951, den L juni, afnaede overfrednine;onævnet TJå e;rundlae; af
skriftlig og mundtlie votering følGende

t i l l ~ g s k e n d e l s e
i sagen nr. j30/1938 vedrørende fredninG af arealer på Skagens ~ren.e Under den overn'Evnte sag opnåede overfrednirlf,snævnet en forligsmæs-
sig ot'dning med ejeren af matr. nr. 281a af Skagen købfltacls bygrunde,
kartajn Clemmen Nielsen af Skagen, ~ående ud på, at otaten for en kontant
købeflum af 5.000 kr. afkøbte ham dels det areal udenom d~t gamle fyr, som

~blev fredet ved frednine;sn~vneto kendelse, dels et n~rmere fastlagt yder-
lig~re areal af omtrent samme størrelse, hvorhos der for så vidt angår
den øst for Batterivej ljggende del af matr. nr. 281a ikke måtte opføres
nagen bygning, forinden tegninger og planer var (jodkend t af ovel'frednings-
nævnet.

Efter at kaptajn Clemmen Nielsen i henhold hertjl havde fremsat
ønske om bebyggelse af den øst for Batterivej lir,gende del af matt'. nr.
281a, har man ved forhandling med ejeren opnået en ol'dntng, hvorefter
de på det n33rværende kendeiDe vedh'llftede kort nr. Hj. 101:)flom numrene
1-9 OG 11 angivne parcellet' udgår af overfredn j ngon'l)vnetn kendelse af
23. januar 1940 mod, at e;jeren pl.ll'p-gger dem en under forhrmdlingerne
uofoJ,met :Jel'vi tut vedrørende hebY{J;p;elfJcn, medens ejl~ndomsret1.en til par-
cel nl'. 10 vederla,'~nfri t overg~lr til staten.

tit Den TI'P'mte fJervitut, som er hlevet tinclynt clen ;?4. januar 19~1, er
~f f01~ende indhold:e "Underskrevne kap tajn Clp.mmen Ni elfwn, Skagen, deklarerer og bestem-
mel' hervp.d :Jom ejer af matr'. nr. 2Cla Skat',en købstadn oYflunde, at de

_under nævnte ejendom hørende aroaler, der pd, vedh-:eftede t'idn er afrnJJY'ke'tl
som parce:'ler 2-9, bel i.egende nord fOl' Fyrve jen, og parr.ellel'ne 11 og ],'t"
helie;gende sydøst for }I'yrvejen, alle flkraveret med rødt, alene må bebyg- I

ges IDed villalignende een-etageR huse, eventuelt med urlnyttot tagetage, '
og indeholdende højst to bcboelsasle,jligheder, en underlejlighed og en "..-
overlejlighed, idet der dor, må opføres ck t j 1 s6uanne ejendomme s'r,dvan-
lige udhuse, såsom or'nndehus, vaskehus, drivhun, I:jnrage 0.1.

De forn'Evnte parceller nr. 11 og l Rkal lldgør(l ()on nnkel \, ejendom
og må berefter kun bebygges med eet villallgnende ~eboelseshus, opført
efter foranstående ra~ler.

Ji'orann'lJvnte servi t-utOl'U tOUluwlour bliver at tinglY8e som behæftende
ma~r. nr. ?8la Skagen købotads bYBnlnde. Påtaleberettiget er overfred-

/
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ningsnllvnet. "
Den ommoldte parcel nr. 10 ntøder op til det forn-evnte af staten

allerede erhvervede areal, der Cl' henlnr;t under kl~tv"eflCnp.tfladministra-
tion, hvorfor det må findes naturli~st, at også parcel nr. 10 henl~gges
under kli tV:Esenct. Landbru~sministeriet har i skl'ivelse af 9. marts 1951
til statAministeriet tiltrådt, at aroalet vederlagsfrit overdragen til
landbruf,sministeriet (klitv1lscnet) med en frcdni.ngsservitut af samme
indhold, som den i overfrcdningsn"evnets kendelse af 231 januar 1940
fastoatte, gående ud pA, at arealet ikke må bebygges, beplantes ~11er
opdyrkes til ager og ene, men skal henligge i naturtilstand,

Under henvisning til foranstående bestemmer overfrednjngsn:Evnet
herved:

De på det n:Erv:Erendekendelse vodh'Eftede kort nl'. Hj. 105 som
numrene 1-9 og 11 angivno parceller' udgår af overt'l'cdnjngsn:-evnetokendel ....
se af 2',. januar 1940 vedrørende fredning af arealer på Skagens gren.

Parcel nr. 10 må ikke bebygges, bepluntcs eller opdyrkes til ager
og eng, men skal hcnligf,c i naturtilntand. Ejendomsretten ttl parcellen
till'Egges landbrugsministoriet (klitvæncnet).

Parcellen vil ved fredningsmyndighedornes foranstaltning V"el'Cat
udstykke og nærv:Erende till'llgskendelse at tinglyoe som adkomst for land-
brugsIr.inisteriet (klitvæncnet) til arel3.1et.

UdiJkl'ifteno J'j Ijti f.;fwcl l)ukl':J~f-
tes. _---- ..

......-.~.. pP
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REG. NR. ~~. ~---

UDSKRI"FT
af

OVERFRS~NINSN&VN8TSKENDS1SESPROTO~)L.

År 1948, aen 19. november, 8fsJ~de overfrednin3~n~vnet på
glUUndlag CLf3kriftlig OG mundtlig votering følgende

t i l l æ g s - k e n d e l s 8

i sagen nr. 330/38 vedrør~nde fredning af ':n"~'11er pi~ Skagens }r::m.
Ved overfr~dningsnRvnets kendelse af ?3.jAnunr 1940 bestem~es

~et bl.a., at de f,f kend210en omfattede Gre91er, hvoriblandt ejendommen
~tr.nr. 20 i af Sl{agen ~{øbstads markjorder, med nærmere angivne undta-

gul ser ikke må bebygges.
,~, Under 14. august 1948 !wr fredning~-:! n 'w n r;, t for Hjørring amtsrl"ds-

k~eds til ovcrfredningan 'vnet fremoendt s~lydende skriv~18e fra stadsinge-
4It}0ren i Skagen:

"Af 1~rst8tning~-1kommissionen for llj:1rring i\mt er jeg blevet
anmodet om at forespørge "FredninG~1ncevnet for Hjørring ,\mt, om der er
noget til Hinder for, at en af Tys~erne under BeG~tt~lsen opført kVHdra-

')

tisk, grundmuret By~ning med en Grundflade pas CB. 40 m' fortsat ken
blive stasende P~q Matr.Nr. 20i Skagen Købstads Markjorder. Matr.Nr.
20i ligger paa de fredede Omranrler paa Grenen, men det be~~rkes, at den
omtalte Bygning liB~er ved Fo~en af de høje af ~yskerne udførte
Bunkersan18g ])313 ..:iønJeretrr,nds ·\reql.

Disse ,r~]J'(;t '1tlll:.r,t ved len l1et'3bl.ering,
"'-.....-

der er for,., ','1 'et ~,f t,rbejllsruinister.lt-lt, 'Jt f~l'j SLljfct, id'3t 0mkostnirl";i:;r-
ne h'Jrti.l vilde 'md1'8ge r,f:illic>nuelob; Innn li'~r ip.t'fJY' mJj'.J'?s 'neci ~t L-il-

d:e:.;.ke '3n Del ~Jf Jr~m m'Ja. J'l 'Hl ()3 Li l pl'lnts Jern IT)(.;u ;,hr,;)w~ru. Dl~t Kan Joe;'e~j{eUn.1i.S!IDS, Jt rie et]. 30-40 BU!l\8rs.3nll:e;, der findefi p'JD dot omt81te
1\.1'881, og som rr-; 'Ol' indtil 4-5 m op C)ver den o:1rindel iee SJel,te, Gt dif-loe

enlæg fuldst:undig hgr æn,lret Karak.teren (lf det pFlngfcJdende J~~I;ll'!kJjb.
S'Jf'lfremt Fr8dni I1G,4ruvaet int et hor nt ind vende mod, at jen paa-

_eIdende Byt,'ning bliv",r stD'lende, dti vil Er:.Jt!Jtning<3kocnmis'3ionen for
Hjørring 1\.mt forsøge ut sælge Bye;ningen til en rimc31ig Pris, hvilket
rnulir:vis kan opnar~s, n:3ar Bygnineen ':':BIBOS mod ~ilJDd'?lse til at blive
staai::mde, medens By?:nincens V'€rdi, n'Br den ,,"81 rives ned, er 11.; Nul."

OVdrfredninesn~vnet har len 13.august 1948 i forbindelse med
':indre besigtigel ser i Skagen f,~r,et den pi:-lG':elddlCleb.ygning IJ.'vi:.Jt.

Under 11ensyn til det i <Jen ei terede skrivelse 9.nførte finder
overfredningsn':'vnet, at Jet ikke er af fredningsmeGsig intere::Jse at kræ-
ve dcn omhandl ~de bygning f j ernet. Overfredning:"nevnets forrr.evnte l{endelse
'vil vrere at ændre sl:lledes, atbygningen kan bibeholdes.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfrednine;sn~vnet den 23. jAnuar 1940 afsae;te kendelse

vedrørende fredniag af Brea~er pA Skagens Gren skal ikke vær~ til hinder_01', at den på ejendo'l1flJ.en motr.nr. ?Oi <If SkAgen købstads markjorder af
den tyske VIBrnemnet under bes:Dttelsen opførte bY&1ing bliver stHende ptA
grunden.

,,~
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1J.. IL§_IL~_~Lt'_~
af

Q~BFB~PEIN~§~ÆYN~~§_~~~~~§~§rfiQ~QKQ~~

Ar 1953, den 9. oktober, afsagde overfredningsnllvnet pt.lgrundlag
af skriftlig og mundtlig votering følgende

t i 1 l ~ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 330/38 vedrørende fredning af arealer på Skagens Groen.

Ved overfredningsn~vnets kendelse af 23. januar 1940 bestemtes
det bl.b.., at de af kondel~en omfattede arealer med nllrmera angivne
undtagelser ikke m~ bebygges •

.I skrivelse af 24. nove~ber 1952 hur Skagen byr~d andrazet om
tilladelse til at opføre en tilbygning til Skagensbanens ventebygning
til indretning af et pissoir.

Da.overfredningsn~vnet kan tiltr~de, at den 0n9kede tilbygning
opføres i overensstemmelse w~d den frcmsen~te tegning og bcskrivel~e,
h~ilket er meddelt byr~det i skrivelse af 27. februar 195J, vil over-
fredningsnevnets kendelse v~re at ændre i overensstemmelse hermed:

T h i b e s t e m m ~ s :
Den af overfrednin~sn~vnet den 23. januar 1940 afsugtG kendelse

vedrørende fredning af ar~.:lalerpli Skaglm s Gren skal ikke v:ere til
hinder for opførelsen af den ov~nn~vnte tilbygning til Sku?-ensbanens
vontebygning.

Udskri ft,;m~ ri ,::::,ti :-:hed
bekræfte.§J•

. 217fd:' 'j ~"" --~/ ".

F. G age
overfredningsn~vnets sekret~r
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afsagt den l. okt ober 1954 af Fredningsnævnet tor Hj.rrlq Amtarids-
. .

kreeJe '1 jagenanglende

F.s. 302/1953 Fredning af matr.nr. 28~ tikagen
~b8tada Mi'kjorder, Skagenø Gren.
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• Ved overtrednlngauævnets kendelse at 2'. januar 1940 .1' sagen nr.
"'0/19'8 ve~rørende ~rednlng af areål&r pi Skagena Gren .be8t~~es,det,

at et nær.ere omh~ndlet område af Skagens Gren ville være at boede

.anedes, at arealerne ikke IRAbebygges, beplantes eller opdyrkes til

'ager og eng, men skal henligge 1 naturtilstand. ~et hed~er videre i

kendelsen: " Som forudsat ved den 8tedfundne taxailon.kan lovligt
'eksisterende bebyggelse indenfor de p~gældende arealer ·bibeholdes."

-.' . cBlandt de fredeØerarearer var aatr.Dr. 28 , Skagen Købstads
Markjorder, tilhørende overtoldvagtmest~r C. Ri8um, men da denne ejen-
dom allerede var bebygget med et sommerhus, bestemte 'axst1onskommls-
sionen, at der ikke ville tilkomme ejeren 80get erstatn.ingsbeløb for

pAlæg af fredningsaervitut pi ejenåommen.
Ejeren har nu ønsket tilladelse t1l at opføre -et .Q1t aoamerbu8

på grunden, af sum. størrelse og udseende som dot tidligere, .f'ter at. .

baJ! under besættelsen af ·den tyske ve~ellllg1 var bl ....n tvunget t11

lat ~lyt1;. de~ oaværende hu•. bort.

ftan har o)17s'\, at -det ,amle, hu. Tar et tnhu~ jl ~a. 20 .' t at
,~ ...... '~..... . . "

~han .~II"'ederlag til dækning af uc5g1tterne ved c1ets ~lTtn1.ng bar aod-_) :'.'8' -80 kr., og at ban, '~Ur8llt arealet _uu ·fred .. a11,11.,.; *" der '

e

-e

i
I

c· ,,

J.
..... --..I~
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.. -.,ik1c~... ~TØ•. d~l~ .~~-: -le ttlk_" en .ra'_t.tDl. a'or ~ kr •

• ,trecJDlqallflYllø III anee det ~or .eget .~k.llst •• t 4-' pl-

p14.nde areal, du ~1a.r llutø f~r det fredea. oll1"&d.,bevar" .tr1

:tor beb,.ela., 0l 4a ·•• t...au kan ak. udenur1.eli, bekoetD.lq, be-
, '. c

steam." Demet herved, at aatr.nr. 28 Skagen Købstads "1a:rkjorder
, ,

Ulke .. -',."es, ligesom det ifølge overtl"edningsnævnets ovenuvute

kenclelse ikke ml beplantes eIner opdlrkes til ager eller eng, men

_,skal he~1a' i naturtilstand.

l .ratatnlng herfor vil der være at tilkende ejeren 500 kr.,

f

af Skagen kommune.

Ol h.1
I

·latr~n~.;28c Skag~ Købstads ,Markjorder vil ~r~ at frede sAledes,
° I

at arealn ikke ml beb,gg-r, ligesom det ifelge overfredningsnævnets

·t.ndels.' ~ .23. ~anuar 1940 ikke ml bel'lantes eDer opd7rkeø til ager

;ell_'.ens , .•• ~ skal henl1~ge i naturt1lstand.

i er$tat~1ng tilkendes der ejeren, overto1dvag1mester C. Risum
"

..500·kr., ·(ler udredes med 2/'3 af statskusen og 1/3 af Skagen kommune.
I . .
r .

• . U;-) ~. ~,..·}~~.t.r-)~:
e~·:· I,

e

J
I
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År 1955. den 31. august, &f~agde overfredningsn~vnet på grundlag
at mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l 1 æ g s k e n d e 1 s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23/1 1940 (nr. 330/38) vedrørende
fredning af,arealer på Skagens gren.

Ved nævnte kendelse bestemtes det bl. a., at de af kendelsen om-
fattede area,ler, herundeI' matr. nr. 140 at Skagen kt1Jbstadsmarkjorder,
med nærmere angivne undtagelser ikke m~ bebygges.

I skriv~lse af 22/2 1954 til trednings~~vnet for Hjørring amt har
forsvarets bygningstjeneete meddelt, at man ~åtænker at erhverve dele
af bl. a. fornævnte matr. nr. 14ø tor derpå at opføre supplerende
anl~g i for~inde1se med beståeBde militære anlæg, i hvilken anledning
bygningstjenesten ans.ger om di-'penaation fra fredningsbestemmelserne. I

Det el' oplyst, st der på matr. nr. 14ø "ed en eksisterende 2 etagersl
bunker tænkes opført 2 ca. 20 m h~je t!rne udført som åbne skeletkon-
struktioner i beton.

Sagen er fremsendt til overfredn1ngsnævnet af fredningsnævnet, som
udtaler, at nævnet vel med st8~.te beklagelse må se indgreb af den
angivne art foretaget i det fred.te, men at man dog etter omst~ndig-
hederne, derunder, at anl~gg.' stal udføres i forbindelse med en stor
bunker, der i sin tid er opf.rt pI arealet at den tyske besættelses·
magt lige i u~kanten af det t:.dede areal, ikke me~er at kunne mod-
sætte sig det ans~gte., NæYnet indstiller dog, at d.t gøres til en
betingelse, at bygn1ngstjenøsten fjerner en på arealet v~rende, meget
skæmmende stor bygning fra besættelse.tiden.

Da overfredningsn~vnet kan tiltr~ue det af fredningsnævnet anførte,
vil overfredningsnævnets forn~vnte kendelse være at ~ndre i overens·
stemmelse hermed. Herom har man i skrivelse af 28. oktober 1954 givet
meddelelse til forsvarets bygn1ngstjeneste.

T h i b e e t e m m e 8 :
Don af overfredningsnævnet den 23/1 1940 afeagte kendelse vedrøren-I

de fredning af arealeI' på Skagen e gren skal ikke være til hinder for,



I

2.
at forsvarets bygningstjeneste på matr. nr. 14ø af Skagen købstads
markjorder ved en eksisterende 2 etagers bunker opfører 2 ca. 20 m
høje tårne udført som åbne skeletkonstruktioner i beton. Det er en be-
tingelse for tilladelsen, at den p~ matr. nr. l4ø værende, store skæm-
mende bygning fra bes~ttelsestiden fjernes ved bygningstjenestens
foranstal tning.

Udskriftens rigtighed
beknftes.

sekret::er



l'

U D S K h I F T..... _------------
af

QY~DFh~~NJNg§NÆYN~~Q_K~ND~~§~Q~BQ~Q~Q~~
År 1957, den 10. apr-il, afsagde over-fredningsnævnet p~ grund-

lag af mundtlig og skriftlig votering følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 vedrørende fr-edning af arealer på Skagens Gren.
I en af overfredningsnævnet den 23. januar 1940 afsagt ken-

delse er det bl. a. bestemt, at arealerne ikke må beplantes ellcr
opdyrkes til ager og eng, men skal henligge i naturtilstand.

I skrivelse uf 28. juni 1956 til fredningsnævnet for Hjørring
amt har Sct. Georgs Gildet, Skagen, ansøgt om tilladelse til ved
feriekolonien på en parcel af den af fredningen oID~attede ejen-
dom matr. nr. 14~ af Skagen købstads markjorder at anbringe
4 gynger og en karussel.

Overfredningsnævnet , hvortil frcdningsnævnet har fremsend t
sagen, har den 7. juli 1956 besigtiget det pågældende areal og
i et senere møde vedtaget at imødekomme ansøgningen, dog kun
for tiden indtil l. november 1962. Overfredningsnævnets fornævnte
kendelse vil være at ændre i overensstemmelse hermed.

T h i b e s t e IDm e s
Den af overfredningsnævnet den 23. januar 1940 afsagte ken-

delse vedrørende fredning af arealer p~ Skagens Gren skal ikke
være til hinder for, at der i tiden indtil l. november 1962 an-
bringes 4 gynger og en karussel ved Sct. Georgs Gildets ferie-
koloni på en parcel af matr. nr. 14~ af Skagen købstads markjorder.

Udskriftens rigtighed
bekræftes. ,/......

~ ~-/'17~/,- • rage
overfredningSnævnetr; ekretær
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!L J) ...~ _~_ti-_ ~_F_~
af

OVERFhBDNINGSNÆ VNBTS K~NDELSESPILOTOKOL.----------------------~----------------

År 1957, den tr. september, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 (nr. 330/38)
vedrørende fredning af arealer på Skagens Gren.

Ved nævnte kendelse bestemtes det, at oe af kendelsen omfattede
arealer med enkel te undtagels er ikke m~ beb;ygges, beplantes eller
opdyrkes til ager og eng, men skal henligge i naturtilstand.

Den 23. februar 1956 har fredningsnævnet for Hjørring amt frem-
sendt et af landinspektør Johan Hassing, Frederikshavn, for forSVFl,rp.-
ministeriet indgivet udstykningsandragende vedrørende arealer af
matr. nr. 47, 48, 49, 50~ og 51~ af Skagen købstads markjoI'der, dE:r
er omfattet af den fornævnte kendelse.

Det er oplyst, at de ommeldte arealer tænkes sammenlagt med et
fOl'svCJ.l'sministeriettilhøl'ende areal af matr. nr. 14~ smstds. som
samlet operationsområde, at de ikke ønskes bebygget, men at det er
nødvendigt at indhegne arealerne med et 1,90 ID højt fletværkshegn.

Over'fredningsnævnet har intet at erindre mod den p4 tænkte ud-
stykning og kan tillade indhegningen p8 vilkår, at det nuværende
sydlige hegn fjernes, således at arealet ikke bliver gennemskåret
af hegn, samt p!.tvilkår, at arealets tilstand retableres, s8frernt
dets anvendelse som militært område opgives. Overfredningsnævnets
fornævnte kendelse af 23. januar 1940 vil derfor være at ændre i
overensstemmelse hermed.

Overfredningsnævnet har under 18. juni 1956 givet forsvarets
bygningstjeneste meddelelse i overensstemmelse med fornnståend.o.

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

Den af overfredningsnævnet den 23. januar 1940 afsagte kendelso



,~
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2.
vedrørende fredning af ar'ealer P8 Skagens Gren oknl ikke være til
hinder for den ovennævnte udstykning og indhegning, p~ vilkår, at
det nuvæl'ende sydlige hegn f j ernes, således a t areal et ikke bliver
gennemsk~ret af hegn, og at arealets tilstand retableres, s~fremt
dets anvendelse som militært omr~de opgives.

Udskriftens rigtighed
bekræftes • ....--"

p'
.,.~~ ,~/-:;

".," ~v!''C..a-..~;x-~-"""'"
l".

El. Grage'
overfredningsnævnets sekretær
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af

OVElLFhEDNINGSNÆVNETS K1NDb.uSl!;SPhOTOKOL.----~----------------------------------

År 1957, den 31. okto bel', afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 330/38 vedrørende fredning af arealer på Skagen8 Gren.

Ved over'fredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 bestem-
mes det bl. a., at de af kendelsen omfattede arealer, hvoriblandt
ejendommen matr. nr. 14ELf af Skagen købstads max'kjorder, med
enkelte undtagelser ikke m~ bebygges.

Den fornævnte ejendom var ved kendeIsens afsigelse bebyg6et
med et hus til sommerbeboelse, og den daværende ejer af ejendom-
men, direktør August Bagge, frafaldt erstatning for fredninr.;en
mod, at huset kunne blive st~ende, hvilket er forudsat i kondel-
sen.

• Huset blev under krigen fjernet af den tyske b8sættclscsmagt •
Fru Else Thoms8n, som senere købte arealet, har i januar 1356
ansø~t om tilladelse til at opføre en helårsbeboelse på ej8udommen.

I denne anlednine indstillede fredningsnævnet til ovel'fred-
ningsnævnot, at tilladelsen ikke meddeltes, og at arealet frededes
mod bebyggelRe.

Overfrednin~;snævnet har den 7. juli 1956 br::sigtigetarealet
og fOl'handlE::tmed fiskeeksportør r. P. Thomsen, som el' ejerindens
ægtefælle, og andre i sagen interesserede, hvorhos overfrudnin~s-
nævnet har drøftet sb.gen i senere møder.

Over fredningsnævnet er herved gået ud fra, at den ovennævnte



fredningskendelse ikke el tjl hinder for, at ejerinden opfører
et hus til sommerbeboelse, svarende til det tidligere hus.

Da over'fredningsnævnet imidlertid af landskabelige hensyn
måtte finde det ønskeligt, ut ejendommen vedblivende friholdes
for bebyggelse, tilbød man ejerinden en erstatning p& 7.000 kr.,
imod at grunden fredes mod bebyggelse. Ejerinden er indgået herpå
med det forbehold, at hun mod tilbagebetaling af beløbet får ret
til opførelse af et hus, s8fremt der mod forventning p8 de fredede
områder af Skagens Gren skulle finde en sådan bebyggelse sted, at
der ofter overfredningsnævnets skøn ikke er grund til at b evan:
matr. nr. 14af af Skagen købstads markjorder i ubebygget stand..

Da overfredningsnævnet kan tiltræde dette forbehold, vil
ovelfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 være at ændre
i overensstemmelse med resultatet af de førte forhandlinger.

T h i b e s t e m m e s :
Matr. nr. 14~ af Skagen købstads markjorder må ikke betyggos.

Arealet er herefter i det hele undergivet bestemmelserne i ovel-
fredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940. I erstatning til-
lægges del' ejerinden fru Else Thomsen 7.000 kr., som udredes med
2/3 af statskassen oe 1/3 af Skagen købstad.

Mod tilbagebetaling af beløbet har ejerinden ret til opførelse
af et hus, såfremt der mod forventning på de fredede områder af
Skagens Gren skulle finde en sådan bebyggelse sted, at der efter
overfredningsnævnets skøn ikke er gr'und til at bevare matr. nr.
l4af af Skagen købstads markjorder i ubebygget stand.

1'01
I

IJ

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~~_-"f
", / T;J /.1 , -

", .{",/,. I, ........ ' .... ":1-------
:E' ./J/rage

t../overfredningsnævnets st:kr'etær
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OVEhFhEDNIJ.'H.i-SNÆ.VNETS KBNDELSBSPLOTOK:OL ••• w_. __ . __ .... __

År 1957, den 18. december, ufsagde over frfJllrlingsnævnet p~
grundIng af mundtlig ()g skriftlig voter'ing f0lgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
til ovelfrf;dningsnævnets kendelse af 23. jH,nuur 1940 (nr. 330/38)
vedrørende fredning af arealer p~ Skueens Gren.

Ved nævnte kendelse bestemmes bl.a., at ae af kendelsen nm-
fattede arealer med enkel te undtagelser il{ko m:) bobyge;8s, bcplan-
tes eller opdyrkes til ager (le eng, men Rkal henlIgGe i natur'-
tilstand.

I sln'i VE:: l se til fredningsnævnet for Hjørring amt af 5. marts
1956 bar Skaeens byr~d ans0f~t 0m tilladelse til r~~ejendommen
mat~. nr. 24~ af Skagen købstads markj()rde~, der er omfattet af
den ovennævnte kendelse, at i.ndrette en camperi.l1['flPlads, op; i
skl'ivelse af 3. maj 1956 til SQmm(~frodnin8smcvn bar byr~det a.nsøg
om, at en s~dan camperingsplads m8 blive udvidet til et nærmere
C:i.ngivet areal af den liguledes af fr'ednint·;en nmfattede e j endom
matr. nl'. 230. smstd s. Fredningenævnet hur unuor ll. apr'i l og
9. maj fl'emsend t sagen til overfredningrnævne t.

]'redni.ngsnævnet har ikke villet udtale si;; lr.lod det ansøgte
pr'l beting:;;llse af, at bygning8rnes placerinl:j og uuseende forud
for'elægges fredningsnævne t til gcdkend81 [10. Na.:'irYlothar derhn s hen-
stillet, om tilladelse bør gøres tetin~et af, at byr8det ik~o
tillader cnmperine p8 kommunens øvrige aroaler på Grenen.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at det ansøf,te tillades på
den af fredningsnævnet foreslåede betin[;8lse, at bYf,ningers pl!lCe-
ring og udseende forud forelæSG8c fredningsnævnet til f0dkcndelse.

.'



2,

I ~'I

Bt kort nr. Hj. 111, som viser beligtenhedon af camperings·
plc.l.dsen,er v(~dhæftet nærvær'ende kend else.

Overfrednlngsnævnet hur under' 4. juni 1956 meddel t byr./idet,
at tillægskendelse i overensstemmelse med fnranstående ville
blive udfærdiget.

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

-a,
... 1'

Den af overfredningsnævnet den 23. januar 1940 afsagte ken-
delse vedrørende fredhing af arealer p~ Sk~eons Gren skal ikke
vært; til hinder for, at Skagen byr8d indretter en campE;;rinesplads
p8 matr. nr. 24~ af Skagen købstads ma.rkjordor'og p~ en nærmere
angivet del af matr. nr. 23.§:smstds. TilladelRen er betinget af,
at bygningers placeri.ng og udseende forud forelægges frednings-
nævnet for Hjørring amt til godkendelse.

I

'-
Udskriftens rigti~hed
bekræftos.

l'
-\. t-tA'l:,e---

/F _--..,...rage
overfredningsnævnets sekretær

.',I'
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6. februar 1959. Ofn.330/38

REG. NR. c te~o - 00 -

Overfredn1ngsnævnet har 1 dag tilskrevet Skagen byråd
således:

tf U'n4erhenvisning til b"..Adet8 skrivelse af 19/12 1958
~!·(D.K.351.073,51J.) hvor.tnØt1 :trema.n4t •• beskrivel •• og tegninger

at den projekterede restaurant pi Skagens gren, skal man hene4
, .4dela, at Crt8rfrec1n1ngsnævnet tor 8it ve41t..... ae kan ,OClken4.
, 4et omme14t8 'byIBGprojokt på V111ab t at elek1lrisk8 lø4n1nøel" an-
, br1n80s tmder jorden pA otækninaen fra parker1nBspladsen ved de
.l~lII1VlBIL'endekiosker til by'gninBen, aamt at N1nerne af dØ't gamle

ba4ehotol og tillige den aamJ,es:igne,1etat1on f jerne o• Det forud-
IIIttOD ondvidere • at don i overfrGdn1ngsnævnets kendeJ..se at 23/1
1940 fo.rbeholdta ac!ga.ne til omb7an1ng m.v. af det samlo hotel
bortfrU<1~rved opførelnen af den omhandlede restaurant,"

Hvilket herved meddeles.

P.o.v.

:Poul Andersen

~1) Skage:1 byråd.

" >rz..
"" 4n1.ngsnævnet for Hjørring amt.

I:
I
I ;

II
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År 1960, den 2.august, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 (jr. 330-
38) vedrørende fredning af arealer p~ Skagens Gren.

Ved nævnte kendelse bestemtes bl. a., at de af kendelsen
omfattede arealer med enkelte undtagelser ikke m~ bebygges,
beplantes eller opdyrkes til ager og eng, men skal henligge i
naturtilst and.

Ved overfredningsnævnets tillægskendelse af 18. december
1957 er det derhos bestemt, at nævnte kendelse ikke skal være
til hinder for, at Skagen byr~d indretter en camperingsplads
på matr. nr. 24.§:af Skagen købstads markjorder og p~ en nærmere
angivet del af matr. nr. 23Q smstds. Tilladelsen er betinget
af, at bygningernes placering og udseende forud forelægges for
fredningsnævnet for Hjørring amt til godkendelse.

r skrivelse af 3. december 1959 til fredningsnævnet fOr
Hjørring amt har Skagen byr3ds lystudvalg anmodet om tilladelse
til a t udvi de den p:J1matr. nr. 24.§:beliggende kiosk og lejrchef-
bygning i overensstemmelse med samtidig indsendte bygningsteg-
ninger og beliggenhedsplan.

Endvidere har Skagen byr~d i skrivelse af 17. december 1959
tiloverfredningsnævnet ansøgt om tilladelse til at udvide
den nævnte camperingsplads, S3 den kommer til at omfatte også
ejendommen matr. nr. 22c og en parcel af matr. nr. 21~ smstds.,



e
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der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 23. janu-
ar 1940.

Fredningsnævnet har overfor overfredningsnævnet udtalt,
at begge de nævnte ansøgninger bør imødekommes, da fredninge~
ikke skønnes at lide nogen som helst skade derved, og da hen--
syn formentlig bør tages til det stadig voksende behov fOr
camperingspladser som led i befolkningens friluftsliv.

Danmarks naturfredningsforenings lokalkomite har intet
fundet mod det ansøgte at erindre.

Borgmester Chr. Berg har som repræ8entant for Skagen kom-o
mune oplyst, at byr8det ikke vil tilInde campering p8 kommu-
nens øvrige arealcjr p8 Grenen.

Overfredningsnævnet kan til træde, at det ansøgte tillades,
idet ID8Il fortsat lægGer vægt P8, at der ikke gives tilladelse
til campering uden for den af kommunen anlacte camperingsplads.

Et kort nr. Hj. lIlA, som viser beliggenheden nf s8.vel
den tidligere tillndte ctillJperingspladssom udviQelsen, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

Overfredningsnævnet har under 29. februar 1960 meddelt Ly-
rådet, at tillægskendelse i ovcrenostemmelse med foranst~ende
ville blive ud færdi get.

T h i b e s t e m ID e s :
Den af overfredningsnævnet den 23. januar 1940 afsagte

kendelse vedrørende frednine af arealer p:~ Skae~Gns Gren skal
ikke være til hinder for, at d en ved overfredningsnævnets til-
lægskendelse af 18. december 1957 tilladte camper'ingsplads
komæer til at omfatte også ejendommen matr. nr. 22Q nf Skagen
købstads markjorder og en parcel af matr. nr. 21~ smstds., samt
at den på matr. nr. 24§ smstds. beligLende kiosk og 1ejrch8f-
bygning udvides Gom ansøgt.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

overfredningsnævnets sekretær
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OVERFREDNINGSNiKVNETS KENDELSESPROTOKOL.
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År 1962, den12 •. januar, afsagde overfredningsnævnet
efter mundtlig og skriftlig votering sålydende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 330/38 vedrørende frefuling af arealer på Skagens
Gren:

Ved overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 bestem-
tes det blandt andet, at de af kendelsen omfattede arealer med
nærmere angivne undtagelser ikke må bebygges m.v., men skal
henligge i naturtilstand.

I skrivelse af 18. juli 1961 til fredningsnævnet for Hjør-
ring amt har ministeriet for offentlige arbejder andraget om
tilladelse til på et nærmere angivet areal af Skagen købstads
markjorder (matr. nr. 14as, der efter nævnte kendelses afsigelse
er udskilt fra matr. nr. 14ø) at opføre nogle nye radiomaster
med henblik på forbedring af lytteforholdene på Skagens radio-
modtagerstation.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde, at de ønskede radio-
master med barduner, ialt 3, opføres i overensstemmelse med de
til fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds fremsendte tegnin-
ger og beskrivelser på betingelse af, at en gammel radarmast,
kaldet "Galgen" fjernes af post- og telegrafvæsenet senest
l år efter opførelsen af de tre radiomaster, hvilket er med-
delt ministeriet ved skrivelse af 26. oktober 1961, vil over-



2.
fredningsnævnets kendelse være at ændre i overensstemmelse her-
!IB d.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 23. jrumar1940 afsagte ken-

delse angående fredning af arealer på Skagens Gren skal ikke være
til hinder for opførelse af 3 radiomaster på matr. nr. 14as af
Skagen købstads markjorder som ovenfor omtalt.

Udskriftens rigtig-
hed"y-ekr"'"æftes.--1~ //......- ;:..-....--~,~~,.-- - /

" ()
'-.--C.JZ--cr---

F .Grage (/
overfredningsnævnets sekretær.

I
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OVERFREDNINGSNÆ~~mTS KE~mELSESPROTOKOL.

År 1964, den 20. maj, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

'. i sagen nr.330/38 vedrørende fredning af arealer på Skagens Gren.
I den af Overfredningsnævnet den 23.januar 1940 afsagte

kendelse bestemmes bl.a., at de af kendelsen omfattede arealer med
enkelte undtagelser ikke må bebygges, beplantes eller opdyrke s til

~ ager og eng men skal henligge i naturtilstand.
I skrivelse af 10.februar 1964 har Skagen byråd ansøgt

om tilladelse til at opføre en bygning på kommunens campingplads
på Grenen, matr. nr. 24~ af Skagen købstads markjorder. Det er op-

I
lyst, at bygningen agtes benyttet dels som opholdsstue for camping-
pladsens gæster, dels til køkken og tænkes anbragt således, at den
til dels vil være skjult af den eksisterende bevoksning, og at den
vil blive udført med græstørvtag og ydervægge af træ.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det ansøgte, vil Over-
fredningsnævnets fornævnte kendelse være at ændre i overensstemmelse
hermed.

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

Den af Overfredningsnævnet den 23.januar 1940 afsagte
kendelse vedrørende fredning af arealer på Skagens Gren skal ikke
være til hinder for, at Skagen byråd på ejendommen matr.nr. 24~ af

~I
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Skagen købstads markjorder lader opføre en bygning til det nævnte
formål, udført og placeret i overensstemmelse med de andragendet
vedlagt e planer.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

(;;ta~
"IGarde

-------------------------- --~-
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U D S K R I F T.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

=============

År 1970, den 21. januar, afsagde Overfredningsnævnet følgende
t i l l æ g s k e TI d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens gren.
~ Ved Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940

~ er det blandt andet bestemt, at de af kendelsen omfattede arealer,
herunder matr. nr. 14 ~ af Skagen købstads markjorder, med nær-

(~ mere angivne undtagelser ikke må bebygges.
Undtagelse herfra gjordes ved Overfredningsnævnets til-

lægskendelse af 31. august 1955, hvorved det bestemtes, at Over-
fredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 ikke skulle være
til hinder for, a~ forsvarets bygningstjeneste på den omhandlede
parcel opfører 2 ca. 20 m høje tårne ved den eksisterende 2 eta-
gers bunker, beliggende i udkanten af det fredede areal. Over-
fredningsnævnet forudsatte herved, at den på parcellen værende
store skæmmende bygning fra besættelsestiden blev fjemlet ved
bygningstjenestens foranstaltning.

I skrivelse af 6. januar 1970 til fredningsnævnet for
Hjørring amtsrådskreds har forsvarets bygningstjeneste meddelt,
at der på fornævnte matr. nr. 14 ø i forbindelse med det eksiste-
rende militære anlæg påtænkes opført en beredskabsbygning, der
ifølge en medfølgende tegning af 30. januar 1968 har et flade-
mål på ca. 200 m2 og en højde af ca. 3m. Af tegningen fremgår
yderligere, at beredskabsbygningen placeres lavere i terrænet

--- -----
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end den nu eksisterende operationsbunker. Da de eksisterende
opholdsrum i denne bunker skal inddrages til teknisk udstyr,
skal beredskabsbygningen tjene til ophold for det ved anlægget
ansatte personale.

Den i Overfredningsnævnets tillægskendelse af 31. august
1955 omhandlede bygning fra besættelsestiden er blevet fjernet.

Sagen er af fredningsnævnet blevet fremsendt til Overfred-
ningsnævnet, som har besluttet at tillade den ønskede beredskabs-
bygning opført.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Overfredningsnævnet den, 23. januar 1940 afsagte

kendelse om fredning af arealer på Skagens gren skal ikke være
til hinder for, at forsvarets bygningstjeneste på matr. nr. 14 ø
af Skagen købstads markjorder i forbindelse med de eksisterende
anlæg opfører en beredskabsbygning i de foran angivne dimensio-
ner og med den angivne placering.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

..-:-r-i' II ·/ ' ('-7 "';//\_~~
\/

J. Fisker

sm.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL
-- -=============---=

øAr 1971, den 24. nov. ,afsagde Overfredningsnævnet føl-
gende

t i 1 l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren.
Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 skal ikke

, være til hinder for, at forsvarets bygningstjeneste på matr.nr.
14 ~ af Skagen købstads markjorder anlægger en 25 m lang pistol-
skydebane, som nærmere angivet i skrivelse af 20. oktober 1971
til fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
og den hermed fulgte oversigtsplan nr. 702.03.1, dateret den 18. ok-
tober 1971, og tegning nr. INA/044, dateret den 16. august 1971.
Det er i nævnte skrivelse bl.a. anført, 21 pistolskydebanen tænkes
placeres i en eksisterende lysning i beplantningen, der tidligere
har været benyttet til skydebane, ~ der findes på stedet et inte-
rimistisk skydeskur , der fjernes i forbindelse med udførelse af den
nye skydebane, og at den eksisterende 2,5 m høje jordvold indgår i
anlægget som endevold, hvilket vil sige, at der kun vil blive fore-
taget minimale jordarbejder.

Det forudsættes, at anlægget fjernes, når der eventuelt ikke
længere måtte være behov herfor.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

J-:-fhjt~ ·
J. Fisker

kh.

l. - ---------
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OVERFREDNINGSNANNEJ:'S KIo:NDELSESPROTOKOL

Ar 1914, den 20. septemDer, afsagde overfredningsnævnet

• følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren, jfr.
overfrednillgsnævnets kendelse af 23. junua.r 1940:

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

Overfredningsnævnet:::tkendelse skal ikke være til hinder
for, at der - efter fjernelse af den til feriekoloni benyttede

,
bygning på.matr.nr. 14 2{., Skagen markjorder - på Skag0n ko:nmar...(:f.)

ejendom matr.nr. 24~, Skagen markjorder, opføres en ny ferieko-
loni af samme dimensioner som den nedrevne bygning. Når opførel-
sen af nybygningen bliver aktuel, vil projekt og beliggenhcdsple.n
være at forelægge overfredningsnævnet til godkendelse, hvorved
bemærkes, at en placering nærmest muligt ve j en vil være at fore--
trække.

Der er med Skagen kommune opnå.et en mindelig ordning, hvor--
efter der som kompensation for flytningen og for fjernelse af den

Ieksisterende bygning tillægges kommunen et beløb på ia.lt 65.000 kr.
Af beløbet, der forrentes med 11 ~ p.a. fra den 18. marts

]974 ti] betaling sker, afholdes .~ t~f fJtatskassen og {- af No:;:-u.-
jyllalHls amtsråd.

ic

/~
Ud skri.:(t~ns'rigt j.,gh pd/ j( t, /

I ! I,.J..-I-· .........
'I " I' - ,. \..~

\" / ,T.l ?'iEl:ter.,
"'

bekræftes
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

e-
År 1975, den 16. maj ., afsagde overfrednings-

nævnet følgende:
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sag nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren -
overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

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

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være
til hinder for, at der som vist på rids 1:1.000 - udfær-

•
diget af Skagen kommune i oktober 1974 - på areal af matr.
nr. 14 ~, Skagen markjorder, eventuelt i 2 etaper op-
rettes parkeringsplads til ca. 40 biler. Det er et vil-
kår, at parkeringspladsens nærmere udformning sker i
forståelse med fredningsplanudvalget for Nordjyllands
amt.

Udskriften~igtighed bekræftes
/../.-: A f ;;'-F

I J. Fisker.
I
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OVEræREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1975, den 14. juli, afsagde overfredningsn~vnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren.
Overfredningsn&vnets kendelse af 23. januar 1940 skal

ikke være til hinder for, at forsvarets bygningstjeneste på
matr.nr. 14 E. af Skagen købstads markjorder - som indstillet ;'-~'
fredningsplanudvalget for Nordjyllands amt og fredningsnævnet
for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds - opfører 7 hunde·-
gårde samt 1 skur til lager, redskaber og tilberedning af foder

-med et flademål på ca. 170 m2 og en højde på 210 cm - som vist
på tegning nr. 702-16-1, dateret den 3. februar 1975 og udført
efter bygningstjenestens normale regler for udførelse af hUi~de-
gårde - tegning 761-25-6.

Det forudsættes, at anlægget fjernes, når der eventuelt
ikke længere måtte være behov for det.

Udskrift3ns ~ighed bekræftes

/. (,l-f~1
~I J. Fisker.

tk
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1975, den 27. oktober, afsagde overfredningsnævnet føl-
gen de

e
e

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagen overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

Overfredningsnævnets kendelse sIml ikke være til hinder
I

for, at forsvarets bygningstjeneste på ~a:.~.nr. 14 ø af Skagen
købstads markjorder - som indstillet af fredningsplanudvalget
for Nordjyllands amt og fredningsnævnet for Nordjyllands amts nord-
lige fredningskreds - opfører en tilbygning på 192 m2 til den
eksisterende opholdsbygning og et maskinværksted på 72 m2, alt
som vist på tegninger 202.5.8, 702.5.9, begge dateret 14. maj
1975, og tegning 702.00.23, dateret den 30. juli 1975.

Udskriftens rigtighed bekræftes

~Tfi;{(y
V J. Fisker
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL----------------

Ar 1977, den ll ..februar, afsagde overfrednings-
nævnte følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren -
overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

Over'fredningsnævnets kendelse skal ikke være til
hinder for, at den på ejendommen matr.nr. 14 l, Skagen mark-
jorder, beliggende restaurant "Grenen" ombygges, således at
bygningen vil kunne anvendes til såvel restaurant som til ud-
stilling af malerier.

Den herved tilladte ombygning medfører - foruden en
ændret rumopdeling - at det nuværende indgangsparti udvides
med ca. 7m2, at tagbelægningen ændres til SOl~t "icopal", at
den udvendige træbeklædning erstattes med teglsten og at
den hidtidige solafskærmning langs facaden erstattes med et
halvtag i let konstruktion.

Overfredningsnævnets forannævnte tilladelse er be-
tinget af, at der til enhver tid er indrettet restaurant i
bygningen.

Udskriftens rigtighed
bel<ræftes.~r l/I kl.r

(1/ J. Fisker
\,

..
,,'
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AF

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1977, den 24. februar, afsagde overfrednings-
nævnet følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren -
overfredningsnævnets kendels8 af 23. januar 1940:

T h i b e s t e m m e s:
Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til

hinder for, at der foretages udvidelse af Gl. Fyrvej på
strækningen fra Hvide Fyr til matr.nr. 25 E, Skagen mark-
jorder.

Udvidelsen, hvis formål bl.a. er at undgå motori-
seret færdsel imellem nævnte vej og kysten, medfører, at
vejens bredde udvides til ca. 7 m, at vejen belægges med
stabilt grus, at der i sydsiden af vejen indrettes skrå-
parkering,og at vejens sydside afgrænses med et fodhegn,
som ved vejens østende føres videre mod syd, dog således
at færdsel til de her beliggende ejendomme ikke vanskelig-
gøres.

Med den nævnte tilladelse bortfalder samtidig den
ved tillægskendelse af 16. maj 1975 givne tilladelse til
at oprette parkeringsplads på areal af matr.nr. 14 ~,
Skagen markjorder. Hvis der senere opstår behov for anden,
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permanent parkeringsmulighed, viloverfredningsnævnet
vurdere spørgsmålet i lyset heraf.

Udskriftens rigtighed
bekræft~

~~· jA(~'-f •
~/ J. Fisker.



U D S I< R I F T
af

OVERFREDNINCSNÆVNETS I<ENDELSESPROTOI<OL

I
Ar 1977, den 16. november,afsagde overfredningsnævnet

følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen Ofn. 330/38 om fredning af arealer på Skagen - overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

,
Overfred~ingsnævnets kendelse skal ikke være til hin-

der for, at ministeriet for offentlige arbejder ved generaldi-
rektoratet for post- og telegrafvæsenet lader opsætte et pejle-
antenneanlæg bestående af 4 afbardunerede stålrørsmaster ca.
18 m høje samt en ca. 7 m høj stavantenne med tilhørende nedgra-
vede jordtråde på et areal på ca. 50 x 50 m af matr.nr. 41, Ska-
gen markjorder, tilhørende Skagen kommune, og at der sker frem-
føring uf kabler i jord fra denne position til Skagen radios
stationsbygning.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

ie
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. OVERFREDNINGSNÆVNET
REG.NIt ~~ .

Amaliegade 13
1256 KøbenhavnK
Telefon 01-119565

Dato: J 5. f C b r u II r 197<5.
Forsvarets 8ygningstjeneste,
Nordjydske Bygningsdistrikt,
Kommandobygningen,
8800 Viborg.------------

J. nr.: 33 ol 38.

• Vedrørende opførelse af lagerbygning og transformerstation på matr.
nr. 14 ~, Skagen købstads markjorder - j.nr. 61~.15-702/648.

e
e
•

Fu 10·1

I skrivelse af IB. november 1977 udtrykte overfredningsnæv-
net sin betænkelighed ved at tillade de ovennævnte byggearbejder på
et område, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 23. ja-
nuar 1949 om fredning af arealer på Skagens Gren. Man anmodede der-
for Forsvarets bygningstjeneste om at overveje muligheden af at pla-
cere de ønskede anlæg uden for det fredede område.

I en skrivelse af 22. december 1977, ledsaget af fotogra-
fier visende det pågældende område og de her etablerede installationer"

. Ihar Fotsvarets bygningstjeneste hirefter bl.a. anført, at det til va- I

retageise af flyvestation Skagens sikkerhedsmæssige opgaver af såvel
militær som civil art er nødvendigt, at funktionerne er samlede inden
for det område øst for Battcrivej, hvor der er tilst:-ækkelig mulighed
for effektiv overvågning af reservedelsudstyret, som er overordentligt
kostbart og vanskeligt at erstatte. Også transformerstationen kr~ver
placering tæt ved radar tårn og radarbunker. Såvellagerbygningen som
transformerstationen placeres således, at de fremtræder så lidt synligt

• I

som muligt. Der henvises herved til de optagne fotografier. I

I denne anledning skal man meddele, at overfredningsnævnet
efter de nu forelagte oplysninger efter omstændighederne kan tillade
den omhandlede lagerbygning og transformer opført i overensstemmelse.
med ansøgningen og det overfredningsnævnet forelagte materiale.
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I sagens behandling har deltaget 11 medlemmer af overfred-
ningsnævnet. Afgørelsen er truffet med 9 stemmer mod 2. Mindretal-
let har stemt for, at den ansøgte dispensation skulle afslås.



REG. NR.

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

• Ar 1978, den 20. april ,afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 330/38 om fredning af arealer på Skagens Gren -
overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940:

•

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til hin-
der for, at flyvestation Skagen anvender den Skagen kommlJne til-
hørende bunker på matr.nr. 14 ~' Skagen markjorder, som mod-
tagerbunker og 'her opstiller 2 - henholdsvis 15 og 7 m - høje
rørmaster samt omkring arealet etablerer et 240 m langt og ca.
l m højt trådhegn (.iernbanehegn), jfr. tegning nr. 702-01-4 i
mål 1:2.000, dateret 30. september 1977.

•
Tilladelsen gælder for et tidsrum af lo år og gives

på følgende vilkår:
at master og hegn fjernes fra den hidtil benyttede bunker på

ma tr •nr. 18 !!., S ka ge n mar k jorder, og a t der g ive s offe n t-
ligheden adgang til areal~t, samt

at det til flyvestations brug stillede areal på matr.nr. 14 ~'
Skagen markjorder, ryddeliggøres efter endt brug, herunder
at hegn, master m.v. fjernes ved forsvarets foranstaltning.,

ic

Udsk~ftens rigtighed bekræftes.

/
,-:-IiI ,{l-r.

. J. F isk er.
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FREDNINGSNÆVNET REG. HR. ~ 2. 0.0 O
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4. 9700 Brønderslev

Telf. 08·820388

Brcndaslez', den 6. april 1983.
Fs. 87/83

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget j "credningsstyrelsen

Nævnet har d.d. tilskrevet Poul Langhave, Brovandevej 41, Skagen,
således:

Ved skrivelse af 21. marts 1983 har Nordjyllands amtskommune,
Amtsfredningskontoret, til fredningsnævnet videresendt ansøgning
fra Dem om tilladelse til at opstille lo campinghytter på Skagen
kommunes campingplads, ejendommen matr. nr. 24 ~ Skagen markjorder.

Ejendommen er omfattet af naturfredningslovens vejbyggelinie
og overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 om fredning af
Skagen Gren.

Campingpladsen er tilladt etableret efter overfredningsnævnets
tillægskendelser af 2. august 1960 og 20. maj 1964, og ifølge disse
kendelser skal bygningers placering og udseende forelægges nævnet
til godkendelse.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte
opstilling af campinghytter på betingelse af, at placering og ud-
formning bliver i overensstemmelse med de hertil fremsendte skit-
ser m.m •

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige mYndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærv-ærende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, FredningsstYrelsen, Danm rks Naturfrednings-
forening, Skagen kommune.
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FREDNINGSNÆVNET,

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegitdspladsett 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08·820388

2. :naj 1984
Js. 112/84

REG. NR. ~~d"Jiæ, dm

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

• ~h:,vnct har d.d.. ti lskrr;vet jyrisk 'relefan, ~bn:-teleronkontoret, ..;>letvej
30, 3310 Århus-~r3Db~cr~ J., sAledes:

Ved sLrivelse af 6. april 1184 ~ar Fred~i~!J3~~vnet ~ennem
Amtsfredningskontoret modtaget an~øgning fra Jydsk ~elefon om
tilladelse til etablering af møn~~elefonanlæg på Grenen •

• .,/f

Arealet er omfattet af Skagen Gren fred~ingen, overfrednings-
nævnets kendelse af 23. januar 1940.

Da mønttelefonanlægget vil blive placeret ved den eksiste-
rende kioskbygning har fredningsnævnet intet at erindre mod det
ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens ti 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke'~dnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Nærv.ærende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Aotsfredningskontoret,
Nordjyllan'is amtskoIl'1r.lune,Fredningsstyrelsen, DaIll'larkslTaturfred-
ningsforenin~, Skagen kommune.
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REG. NR. 8mo'",I", "~ ~.

Fs.
juli 1984
133/84

FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4. 9700 Brønderslev

Telf. 03·820388

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget f fredningsstyrelsen

Nævnet har d.d. tilskrevet Skagen kommune således:

Ved skrivelse af 4. maj 1984, j. nr. 190-84, har bygnings-
myndigheden, Skagen kommune, til fredningsnævnet fremsendt ansøg-
ning om tilladelse til inddragelse af et areal til udstillings~
formål på ejendommen matr. Dr. 14~, Skagen markjorder, belig-
gende Fyrvej.

Ejendommen er undergivet fredning i henhold til overtred-
ningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende fredning at
arealer på Skagen Gren.

På matr. nr. 14 ~ er der opført en hotelbygning, og ifølge
kendelsen er det tilladt at foretage ombygning af og tilbygning
til hotellet.

Projektet går alene ud på at inddække et areal under et
halvtag på begge sider af indgangspartiet. Det inddækkedejareal
skal anvendes til udstillingsformål for Skagen Museet.

Fredningsnævnet kan efter omstændighederne godkende det
fornævnte projekt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at alle udvendige ~g-
ge i det inddækkede areal holdes i hvid farve, og at udvendige
~gge ved det nuværende indgangsparti, herunder kioske, holdes i
samme hvide farve.

Fredningsnævnet henleder opmærksomheden på, at tilbygningen
kræver tilladelse i henhold til by- og landzoneloven.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfrednin~snævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a.
ansøgeren o~ forskelli~e myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
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Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Genpart af denne meddelelse er sendt til Amtsfredningskontoret
ej. nr. 8-70-52-1/21-22-84), Nordjyllands amtskommune, Frednings-
styrelsen, Danmarks ~aturfredningsforening, Vurderingsrådet, Ska-
gen kommune, Tegnestuen Nord ApS.

P.
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REG. HR. ~ 2 O .oO

U d s k r i f t

af
fredningsprotokollen

for
Nordjyllands amts nordlige'fredningskreds.

===============

Ar 1984 den 15. oktober holdt fredningsnævnet for Nordjyllands
amts nordlige fredningskreds møde i Skagen.

Mødt var formanden, dommer P. Holm-Christiansen,
te medlem Tage Buus og det kommunalvalgte medlem Børen

Der foretoges
Fs. 117/84:

det amtsrådsvalg·
Banke.

Etablering af saltvandsakvarie på matr.
nr. 14 Z Skagen markjorder •

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af lo. april 1984 med bilag fra Skagen kommune.
2. Skrivelse af 26. april 1984 med bilag fra Revision Nord.
3. Skrivelse af 30. august 1984 fra Revision Nord
4. Skrivelse af ll. september 1984 fra Amtsfredn~ngskontoret.
For Revision Nord mødte John Kristensen sammen med ansøgeren,

A. Scanholm.
For Skagen kommune mødte ingeniør Syberg og udvalgsformand H.

Ottesen.
~or Amtsfredningskontoret mødte Jørn Grau Larsen.
For Klitvæsenet mødte statsskovrider H. Esbjørn.
Fredningsnævnet fik påvist stedet, hvor saltvandsakvariet

ønskes opført, nemlig på det sted, hvor det tidligere badehotel var
beliggende.

De mødte redegjorde nærmere for projektet og henviste til de
fremlagte bilag.

Bygningen vil til dels blive gravet ned i klitterne, og der
vil kun blive en facade mod parkeringspladsen.

Akvariet kan opføres uden den på tegningen viste kuppel.
Udvalgsformand H. Ottesen oplyste, at arealet, hvor akvariet

skal opføres, tilhører Skagen kommune, der endnu ikke har taget stil-
ling til, om arealet vil blive udlejet til det ønskede formål.

Formanden oplyste, at arealet er undergivet fredning i henhold
tiloverfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940, arealet på
Skagen Gren.
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Ifølge kendelsen må arealet ikke opdyrke s , bebygges m.v.
Fredningsnævnet finder, at opførelse af saltvandsakvarie inden

for det af fredningskendelsen omfattede område vil være i strid med
fredningens formål og kan derfor ikke meddele tilladelse til, at der
opføres et saltvandsakvarie.

Sagen sluttet.
lVlødethævet.

P. Holm-Christiansen

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fred-
\ningskreds, den 23~ oktober 1984.

l/-Ae.
I '\TU \\\1\ (\"

P. Ho~m~~~~~anseu
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00620.00

Dispensationer i perioden: 24-02-1986 - 14-10-1993



FREDNI~GSN Æ'd-.JET Ktu.nK.. bLU ..OO
'" ',~rdJ'I,lanas '::'Y'ts nctc,',::~ . ·".:~m,-!s .. reds

~-i ""!g:'(dsC;aj'5~n ~ ).'-':(1 .:\{ ::'~. .;~r'51~

~ett JtI·:l20388

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Til frednings. qJ ....,,,,,0\

til orientering sh- 6'6

/?vq

Nævnet har d.d. tilsk~e7et 3ka~en kommune s~ledes:

?~~ini~gs~Tvnet har ~ordjJllands amtskomæ~ne modtaget an3~~g-
ning fra Ska~en ko~~ur.e om opførelse af fritidshus ?g oatr. ræ. 25 ~
Ska~e~ 1":arkjor::ier,bel ib~ende Fyrvej 25.

Jet fremgar af sagens oplysninger, at ejendommen er o~attet
at overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

Fredningsnævnet har ved møde den 8. juli 1981 meddelt tilla-
delse til, at der på ovennævnte matr. nr. opføres et sommerhus at
en størrelse af ikke over 50 m2 under nærmere anførte betingelser.

Fredningsnævnet har ved sin atgørelse lagt til grund, at der
ved fredningskendelsens afsigelse var placeret et træhus af stør-
relse 5x5 m p~ grunden.

Ejeren af matr. nr. 25 a har nu anmodet om tilladelse til at
o~føre et fritidshus i lt e:a~e.

Amtsfredning;skG!1"Corethar ikke k1.mnet go1kende rietforel i~gende
pro~ekt.

Fredningsnævnet har foretaget en besigt:gelse af matr. nr. 25 a.
Fredningsr.ævnet finder ikke at kunne godkende det foreli~gende

projekt, idet det ønskede sommerhus findes at være for fremmedar-
tet i forhold til d.entype sommerhuse, der opføres i området, idet
fredningsnævnet alene kan godkende en tagbældning på 30°.

Fredningsnævnet kan fortsat godkende, at der opføres et som-
merhus som tidligere tilladt ved mødet den 8 juli 1981.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overtredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a..an-
sø~eren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger tra modtagelsen at denne meddelelse ••
----------------



FREDNINGSNÆVNET

....- aT ...·
~/l.~I~

~~ Brønderslev, den 2. december 1986
REG. NR. ~~MFS.332/86

fol
Nordjvllands amts nordlige fredningskreds

BanegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telf. 08 820388

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Til fredningsregisteret
til orientering \ '/

;)//2 -.-r6

~

Nævnet har d.d. tilskrevet Skagen kommune således:

Ved skrivelse af 16. oktober 1986, j. nr. 389-86, har Ska-
gen kommune ansøgt om tilladelse til opførelse af udstillingslo-
kale ved eksisterende museum på ejendommen matr. nr. 14 at Ska-
gen markjorder.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
23. januar 1940 vedrørende fredning af arealer ved Skagen Gren.

>

Tilbygningen udføres under jorden og vil således ikke bli-
ve synlig i terrænet.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det pro-
jekterede byggeri, jfr. de hertil fremsendte tegninger m.m.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl.
a. ansøgeren 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, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

ret, j. nr. 8-70-52-1/21-33-86, Amtsarkitektkontoret, Frednings-
styrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vurder" ngsrådet , Ska-
gen kommune, Tegnestuen Nord.

P.



REG.NR. 00 b 20 .o o o
FREDNINGSNÆVNET

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

Brønderslev, den ll. maj 1987
Fs. 6/87

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København KT

Nævnet har d.d. tilskrevet Skagen kommune, Udvalget for teknik, 9990
Skagen, således:

•
' Skagen kommune har ved skrivelse af 6. januar 1987 ansøgt om

tilladelse til asfaltering af vej fra parkeringspladsen for enden
af hovedlandevej 438 og Skagen Nordstrand.

Vejen forløber inden for et ved overfredningsnævnets kendelse
af 23. januar 1940 fredet område - arealer ved Skagens Gren.

Til støtte for ansøgningen er anført, at vejen bugter sig gen-
nem et vandlidende sumpet område. Vejen benyttes i stor udstrækning
til kørsel for besøgende til "Grenen", og desuden er vejen forbin-
delsesvej mellem parkeringspladsen og Nordstrandvej.

På grund af den store trafikbelastning er det vanskeligt at
holde vejen i komfortabel stand, og den bliver hurtig meget hullet,
hvilket bl. a. gør det vanskeligt for "Sandormen", der ikke er fje-III deraflastet, at passere.

Ved asfaltering skal vejen visse steder hæves over højeste
vandstand, og der skal lægges rørforbindelse mellem områderne på beg-

.. ge sider af vejen til passage af vandafstrømning.
I ovennævnte fredningskendelse er det bestemt, at arealerne skal

henligge i naturtilstand.
Nordjyllands amtsråd, landskabskontoret, har anført, at en hæv-

ning og asfaltering af vejen vil virke landskabelig uheldig og vil
kunne ændre afstrømningen fra og hermed tilstanden i hede/moseområ-
det, og at der efter landskabskontorets vurdering er tale om en ny
vej.

Danmarks Naturfredningsforening har protesteredet mod asfaltering
af vejen.

4t Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse.
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Vejen fremtræder som grusvej, der på tidspunktet for besigti-
gelsen var i forholdsvis god stand. Vejen er ret bred.

Fredningsnævnet finder, at anlæg af gennemstrømsrør under den
nuværende vejs niveau vil medføre afvanding af områderne på begge
sider af vejen og dermed en forandring af vegetationen og naturtil-
standen iøvrigt.

Såfremt gennemstrømsrørene, som anført af landskabskontoret, skal
placeres over nuværende vejs niveau, finder fredningsnævnet, at vejen
vil komme til at ligge for højt i forhold til omgivelserne.

Fredningsnævnet finder ikke at kunne meddele tilladelse til det
ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Landskabskontoret, j.

nr. 8-70-50-20/841-1-87, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Skagen kommune, Vurderingsrådet.

P. H

I I
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Ved skrivelse af 6. juli 1987 har Nordjyllands amtskommune,
Landskabskontoret, til fredningsnævnet fremsendt ansøgning fra For-
svarets Bygningstjeneste, Vestre Byggeadministration, vedrørende
tilladelse til opførelse af en ca. lo m2 stor vagtstue ved hoved-
indgangen til flyvestation Skagen på matr. nr. 14 ~ Skagen køb-
stads Markjorder.

Byggestedet er beliggende på den del af ejendommen, der er
omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 -
fredning af arealer på Skagens Gren.

Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til det ansøgte

på vilkår, at vagt stuen placeres på samme sted som den gamle vagt-
stue, samt at beplantningen omkring vagtstuen bibeholdes og stedse
vedligeholdes .

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren 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, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

\,

FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjvllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08820388

Forsvarets Bygningstjeneste
Vestre Byggeadministration
Set. Mathiasgade 96 B
Postboks 511
8800 Viborg

I

I
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REG. NR. O 00 2. O •O o O

Brønderslev, den 21. september 1987
Fs. 155/87

Modtaget G
Skov- og NaturstyrelsefIl
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FREDNINGSNÆVNET
REG.Nl o o . ro ~ .00 ()

Brønderslev, den 5. december 1988
Fs. 303/88

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08820388

Skagen kommune
Teknisk forvaltning
Rådhuset
9990 Skagen

Ved skrivelse af lo. november 1988 har Nordjyllands amts-
kommune fremsendt ansøgning fra Skagen kommune om tilladelse til
at opføre en 27 m2 stor lagertilbygning til butikken ved den kom-
munale campingplads "Grenen Camping", der er beliggende på matr.
nr. 24 ~ Skagen markjorder, Fyrvej 16.

Matr. nr. 24 ~ Skagen markjorder er undergivet fredning ved
overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende fred-
ning af arealer ved Skagen Gren.

Ved tillægskendels~af 18. december 1957 og 2. august 1960
har overfredningsnævnet godkendt campingpladsen.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturfredningslovens § 34
meddele tilladelse til opførelse af den ansøgte lagertilbygning
på betingelse af, at taget belægges med græstørv, og at opførelsen
iøvrigt sker i overensstemmelse med den hertil fremsendte tegning.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm af bl. a. ansø~
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse •
Tilladelsen kan ikke udnyttes inden 5 år fra dato.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af ov rfredningsnævnet.

Kopi er sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, j. nr. 8-70-21-2-841-17-88
Fredni~gss!yye~~~B_~ Danmarks Naturfredningsforening, Vurderingsrådet,..- _.- --~........._~---_._-----
Skagen kommune.

I
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

REG. NR.
Brønderslev, den lo. april 1989

Fs. 46/89

Skagen kommune
Teknisk forvaltning
9990 Skagen

Ved skrivelse af 6. marts 1989 har Nordjyllands amtskom-
mune, Landskabskontoret, til fredningsnævnets afgørelse frem-
sendt ansøgning om tilladelse til at opføre et sommerhus på
ejendommen, matr. nr. 25 a Skagen Markjorder, 'beliggende Fyr-
vej 25.

Ejendommen er fredet i medfør af overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1940.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte jfr.
de hertil fremsendte tegninger.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren 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, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

P.

Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret,j.nr. 8-70-21-2-841-4-89,
Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Vurde-

=; ==_ ..... "'1.... ,.=:-- • -,",,~ .....::::-.:.>'I::~""'''''-":-I,.

ringsrådet, Skagen kommune, Kalmar-Huse, ~ramming.

aU9
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,\ REG. NRD ~ o 6~.ooO
FREDNINGSNÆVNET

for

Nordjvllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

Brønderslev. den 17. april 1989
Fs. 67/89

Skagen kommune
Teknisk ~orvaltning
9990 Skagen

,

•
Skagen kommune har ved skrivelse a~ 29. ~ebruar 1989,

j. nr. 45-89, ~remsendt en ~orhåndsansøgning for op~ørelse af
en underjordisk udstillingshal ved restaurant Grenen, matr. nr.
14 at Skagen Markjorder, beliggende Fyrvej 40.

Ejendommen er undergivet ~redning i medfør af overfrednings-
nævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende fredning af arealer
på Skagen Gren.

Fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse af ejendom-
men.

,
Fredningsnævnet finder ikke at kunne godkende det forelig-

gende projekt, idet en underjordisk udstillingshal af den fore-
slåede størrelse findes at ville virke ødelæggende på klitarealet.

Så~remt der fortsat ønskes opført en underjordisk udstillings-
hal på det anførte sted, må der hertil fremsendes et nyt projekt,
der tager større hensyn til de eksisterende klitters bevarelse.

Det bemærkes, at fredningsnævnet finder den ansøgte udstil-
lingshal for stor, og den bør reduceres med ca. 1/3 •

Fredningsnævnet må endvidere påtale, at der på arealet på
nordsiden af bygningen henligger sten og murbrokker.

Disse ting skal omgående fjernes, og arealet skal ~øres
tilbage til dets oprindelige udseende, herunder beplantning med
hjælme eller marehalm.

Der gøres opmærksom på, at der på arealet hviler bestem-
melse om sandflugtens bekæmpelse.

~ggeprojektet skal derfor forelægges sandflugtskommiBionen,
c/o Nordjyllands statsskovdistrikt, Sct. Laurentiivej, 9990 Skagen.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes,



•
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for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.
ansøgeren 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

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

,
Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret,j.nr. 8-70-21-2/841-9-89.
SkQ-Y_:,__-9g--~~_t~~~-~r.-!'_~:~_~e~ ~_
Danmarks Naturfredningsforening.
Arkitektfirmaet Thorsen & Ottesen ApS, 0. Strandvej, Skagen •

••
___________________________________ .---~-- I
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REG. NR. o o ":lo .000
FREDNINGSNÆVNET

for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388

Brønderslev, den 27. juni 1989
Fs. 109/89

Forsvarets Bygningstjeneste
Vestre Byggeadministration
Set. Mathiasgade 96H
8800 Viborg

Overfredningsnævnet har ved skrivelse af 19. maj 1989,
j. nr. 330/38-1/89, fremsendt til fredningsnævnets afgørelse
ansøgning fra Forsvarets Bygningstjeneste om forlængelse af
lejemål vedrørende et areal af matr. nr. 14 ~ Skagen mark-
jorder.

Arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
12. januar 1962 - fredning af arealer på Skagens Gren.

Overfredningsnævnet har ved tillægskendelse af 20. april
1978 meddelt tilladelse til, at flyvestation Skagen anvender
en bunker, der er beliggende på arealet, og at der blev opstillet
2 høje rørmaster, samt at arealet blev indhegnet med et ca. 1 m
højt trådhegn.

Tilladelsen blev givet for et tidsrum af lo år.
Skagen kommune, Plan- og Miljøudvalget, har i sit møde

den 13. april 1989 godkendt forlængelse af lejemålet •
Ansøgningen er vedlagt fotokopi af lejekontrakt af 17.

og 24. august 1979, og det fremgår heraf, at lejemålet udløber
den 13. april 1989.

Fredningsnævnet kan i medfør af naturfredningslovens § 34
godkende, at lejemålet mellem Skagen kommune og Forsvarets Byg-
ningstjeneste, Vestre Hyggeadministration, vedrørende en del af
matr. nr. 14 ~ Skagen markjorder, forlænges foret tidsrum af
10 år fra den 1. april 1989 på de i lejekontrakten anførte vilkår.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 34 indbringes
for overfredningsnævnet, Slotsrnarken 15, 2970 Hørsholm af bl. a.

DJt.t "2. ~" \ 4.'- o OD (
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ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klage fristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke

udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes

inden 5 år fra dato.

P.

I
Kopi sendt til:
Overfredningsnævnet (j.nr. 330/38-1/89).
Slotsmarken 15
2970 Hørsholm.

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret,
Niels ~ohrs Vej 30
9220 Aalborg øst

, Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K.

Skov- og Naturstyrelsen
Slotsmarken 13
2970 Høt"sholm

c::::::::::::::-='::::=::::-::--:--=:'='. :=.-=-=.=--.~

Skagen kommune, P1an- og Miljøudvalget,
Råshuset
9990 Skagen.

I

_---=====- =- ....,;;;;;;;;;-= ...... =- ............====---=__ I I



~. REG. NR. OO.l>~.oøo

rREDNINGSNÆVNET
~OR NORDJYLLANDS AMTS NORDLIGE
• rREDNINGSKREDS

JERNBANEGADE 12, 9800 HJØRRING
TLF. 98925677.

'.
•

I

Den 4. april 1990.
FS 10/90.

Skagen kommune,
Rådhuset,
9990 Skagen.,
Att. Teknisk forvaltning,
plan- & bygningsafdelingen .

Ved skrivelse af 5. januar 1990 til Nordjyllands amts-
kommune har Skagen kommune ansøgt om tilladelse til ombygning af
informationsbygningen på Grenen Camping. Grenen Camping er belig-
gende på ejendommen matr. nr. 24 ~ Skagen markjorder, Fyrvej 16,
Skagen, tilhørende Skagen kommune.

Nordjyllands amtskommune har videresendt ansøgningen
til fredningsnævnet med anbefaling af, at fredningsnævnet godken-
der det ansøgte.

Ejendommen matr. nr. 24 ~ Skagen markjorder er omfat-
tet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 om fred-
ning af arealer på Skagen Gren. Ved tillægskendelser af lB. de-
cember 1957 og 2. august 1960 har Overfredningsnævnet tilladt,
at der indrettes en campingplads på ejendommen på betingelse af,
at bygningens placering og udseende forud forelægges frednings-
nævnet til godkendelse, og at kiosk- og lejrchefbygning udvides.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele tilladelse
til den nu ansøgte ombygning på betingelse af, at ombygningen fo-
retages i overensstemmelse med den plan, som har været forelagt
fredningsnævnet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfred-
ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen og Danmarks
Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke udnyttes
før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

en
Z
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rREDNINGSNÆVNET
rOR NORDJYLLANDS AMTS NORDLIGE

rREDNINGSKREDS
JERNBANE GADE 12, 9BOO HJØRRING

TLr. 9B925677.

REG. NK.
KOPI

b20.o O

Rådg. ing~niørfirma N~ll~mann,
Digt~rv~j~n 11,
9200 Alborg sv.

D~n 23. januar 1991.
FS 44/90.

V~d skriv~ls~r af 4. oktob~r og 29. nov~mb~r 1990 m~d
bilag har D~ på v~gn~ Skag~n kommun~ ansøgt om tillad~ls~ til
~tabl~ring af ~n udløbsl~dning fra Skag~n r~ns~anlæg, d~r vil
b~rør~ ar~al~r fr~d~t v~d Skag~ns Gr~n-fr~dning~n og Fyrbak-
ken-fr~dning~n.

J~g skal h~rv~d m~ddE'lE', at E't E'nigt frE'dningsnævn VE'd
skriftlig votE'ring har bE'sluttE't for sit vE'dkommE'ndE' i m~dfør af
naturfrE'dningslovE'ns § 34 at meddele tilladelsE' til projektet på
betingE'lsE' af, at nE'dlægningE'n af udløbslE'dningE'n skE'r på ~n for
tE'rræn~t og dE't E'ksistE'rE'nde plantE'dække skånsom mådE', hE'runder
at dE't E'ksisterendE' plant~dækkE', græstørvE'nE', skrælles af og
læggE's på igE'n i nivE'au E'ft~r nE'dlægningE'n.

DE't b~mærkE's, at dE'n nødvE'ndigE' tilladelsE' eftE'r na-
turfrE'dningslovens § 43 skal mE'ddE'les af Nordjyllands amt.

rrE'dningsnævnE'ts afgørE'lsE' kan påklagE's til Overfr~d-
ningsnævnE't af blandt andrE' ansøgE'ren, amtskommunE'n, kommunen og
Danmarks NaturfrE'dningsforE'ning. KlagE'fristE'n er 4 uger fra d~n
dag, afgørelsE'n er mE'ddelt dE'n pågældE'ndE'. TilladE'lsE'n må ikke
udnyttE's før klagefristE'ns udløb. Er klagE' indgivE't, må tilla-
dE'lsE'n ikkE' udnyttE's, m~dmindre d~n opretholdE's af Overfrednings-
nævnE't.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttE's inden 5
år fra dato.

ME'd venlig hilsE'n

Munk-Petersen.
MI1]ømfnJsferlef, J. nr. SN 'J./I fit-ooJ ~

2 5 JAN. 1991
~l<l.nr. - .3



fREDNINGSNÆVNET
fOB ~ORDJYlLANDS AMTS NORDLIGE

~I fREDNINGSKREDS
~EE~8~NEGAOE 12, 9800 HJØRRING

Hf. 98925677.

Ktb. NR.K O P I Modtagotl ,
Skov- og Naturstyrelsen

2 lt APR. 1991

(020.00

8k Mod'an I~v.99 I~;: ~e~
. "re'~en

De n 2 3. a p r'i 1.. 199 1 ~f
rs 1/91.

&kagen kommune,
Pian- og bygningsafdelingen,
Rådhuset,
9990 Skagen.

'.
l' Ved skrivelse af 3. januar 1991 har Skagen kommune

ansøgt om godkendelse af nedrivning og opførelse af et nyt
sommerhus på matr. nr. 27 b Skagen markjorder.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 23. januar 1940.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn
efter skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende at
imødekomme ansøgningen på betingelse af, at huset opføres i
overensstemmelse med det foreliggende af arkitekt Holger Lang-
vold, Viborg, den 8. december 1990 udarbejdede projekt.

Det bemærkes, at godkendelse i henhold til naturfred-
ningslovens § 46, stk. 5, skal meddeles af amtsrådet.

fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Over fred-
ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen og Danmarks
Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, af-
gørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke udnyt-
tes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

Der henvises til kommunens j.nr. byggesag 237-90.

I

Med venlig hilsen



rREDNINGSNÆVNETrOR NORDJYLLANDS AMTS NORDLIGE
~ rREDNINGSKREOS
.. ~ERNBANEGAD[ 12, 9800 HJØRRING

nr. 98925677.

KOPI
REG. NR. O G?)o .00

D~n 29. oktob~r 1991.
rs 20/91.

Skag~n kommun~,
Rådhuset,
9990 Skagen.
Att. P1an- og BY9nin9safd~lin9~n .
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Der henvises til byggesag 70-91.



~
Fredningsnævnet for

Nordjyllands amts nordlige:
ffCd!1lr~gskreds

Je~nbanegade 12, 1. - 9800 Hj(Jrring
Til. 98~::::se 77

REG.NR. 06520 ,co

Den 17. marts 1992.
FS 5/92.

Geologisk Institut,
Arhus Universitet,
C.F. Møllers Alle,
8000 Arhus C.

Instituttet har i brev af 6. januar 1992 bedt Nord-
jyllands amts landskabskontor om amtets eventuelle bemærkninger
til påtænkte boringer på matr. nr. 14 ~,Skagen markjorder. Der
er tale om dels en kerneboring til 250-300 m's dybde, som blandt
andet indgår i måling af seismiske linier i en del af Kattegat, og
dels en geoteknisk boring til en dybde af ca. 100 m med henblik
på at klarlægge årsagerne til nedsynkning af Skagen By-området i
forhold til den øvrige del af Skagen Odde.

Amtet har for sit vedkommende besvaret henvendelsen
i skrivelse af 28. s.m., hvor det samtidig blev oplyst, at sagen
blev videreaendt til fredningsnævnet med henblik på boringernes
forhold til fredningskendelsen. Videresendelsen skyldes, at bore-
stedet er omfattet af Skagen-Gren fredningen, jfr. Overfrednings-
nævnets kendelse af 23. januar 1940, hvorfor nævnets tilladelse
efter naturfredningslovens § 34 er nødvendig.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn
ved skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i med-
før af ovennævnte bestemmelse i naturfredningsloven at tillade
de ansøgte boringer.

Tilladelsen gives på betingelse af, at borearbejdet
foretages på den position, der er påvist overfor amtets land-
skabskontor ved en besigtigelse den 26. februar 1992, og udføres
på en sådan måde, at områdets planteliv ikke lider unødig over-
last, og at man i den forbindelse nøje følger statsskovdistrik-
tets anvisninger med hensyn til placering af udstyr og lignende.

Det forudsættes endvidere, at borehullerne efter-



følgende lukkes af i niveau med overfladen, og at arealet ef ter-
,

lades i samme stand som forud for'boringernes foretagelse.
Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Over-

fredningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommu-
nen og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen
må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over-
fredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

7Jttl~~en
Munk-Petersen .~
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Den 17. marts 1992.

FS 26/91.

Arkitektfirma Christen Justesen ApS,
Set. Laurentiivej 119,
9990 Skagen.

Ved skrivelse af 18. junI 1991 har Skagen kommune frem-
sendt Deres ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende
kiosk beliggende Fyrvej 38, matr. nr. 14 ~ Skagen markjorder.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 23. januar 1940, hvorefter der blandt andet er bebyggelsesfor-
bud på arealet.

Sagen har været forelagt Nordjyllands amts landskabskon-
tor, som har afgivet indstilling i skrivelse af 20. februar 1992.

Jeg skal herved meddele, at et enIgt fredningsnævn ved
tt, skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende at meddele

tilladelse til udvidelse af den eksisterende kioskbygning med ea.
92 m2 (exel. overdækning). Tilladelsen omfatter udvidelse af ki-
osk, nye toiletter og turistinformation,alt udført med træfaea-
der med brædder "på klink" og med samme taghældning som på eksi-
sterende bygning og belægning med grå skiferpap eller lignende.

Tilladelsen er givet på grundlag af - og forudsættes
udnyttet i overensstemmelse med - tegninger dateret 25. februar
1991.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Over fred-
ningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommunen og
Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den

ttl dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke
udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladel-
sen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnæv-
ne t .

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnvttps inrlpn 5



et år fra dato.

MjtC?:t'~n
Munk-petersen.~
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Den 26. marts 1992.

FS 8/91.

Skagen kommune,
Set. Laurentii Vej 87,
9990 Skagen.

Ved skrivelse af 22. januar 1991 har kommunen som ejer
af Grenen Camping ansøgt Nordjyllands amt om tilladelse til om-
lægning af dele af Grenen Camping.

Nordjyllands amt har ved skrivelse af 5. marts 1991
forelagt ansøgningen for fredningsnævnet, da omlægningen for-
udsætter nævnets godkendelse, idet campingpladsen er omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 med senere
til1ægskendelser~ senest af 2. august 1960.

Ansøgningen omfatter følgende punkter:
l) Nedlægning af det restende boldbaneareal på matr. nr. 20 i

og etablering af 4 teltpladser på arealet landværts strand-
beskyttelses1inien,

2) Etablering af 12 ventepladser for campister på det kommunalt
ejede gamle vejareal på matr. nr. 23 Q og 22 ~, begge dele

halvvejs inde på det fredede areal og halvvejs søværts strand-
byggelinien, og

3) Anlæg af ny boldspilbane på matr. nr. 23 b vest for venteplad-
serne og halvvejs inde på det fredede areal.

Ved skrivelse af 5. marts 1992 har kommunen på nævnets
forespørgsel oplyst, at det ved en besigtigelse dagen før er kon-
stateret, at det ovenfor under punkt 3 anførte anlæg er blevet
anlagt, tilsået med græs og indhegnet med fast fodhegn, ligesom
der er anlagt en bocciabane ("sandkasse").'

I forbindelse med sagens behandling er det endvidere
konstateret, at et areal på ca. 6.000 m2 af matr. nr. 20 i og
21 ~ på et tidspunkt forud for den l. marts 1983 og formentlig
allerede omkring 1966 uden tIlladelse fra fredningsnævnet er
~ ................ .: L... _ _ l.:,
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Jeg skal her~pd meddele, at et enigt frednIngsnævn
ved skri ftlig votering har besluttet for Sl t vedkommende i med-
for af naturfredningslovens § 34 at meddele tilladelse til det
ansøgte på følgende vIlkår:

at boldspIlarealet tillades på betingelse af, at der Ikke op-
stilles faste mål, og at eventuelle flytbare.mål fjernes
fra arealet uden for campingsæsonen, samt at arealet holdes
bevokset med græs,

at ventepladser kun tillades på betIngelse af, at befæstelse sker
med armeret græs, og at arealet retableres, når anvendelse til
ventepladser ophører,

at det areal af matr. nr. 24 ~, der 1kke benyttes til campIng,
udtages af den nu eksisterende campingplads, og

at ejeren lader pladsens udstræknIng indmåle på matrikelkort.

Nævnet meddeler samtIdig en efterfølgende tIlladel-
s e t i l ,

at campingpladsen er blevet udvidet mod syd med et areal af matr.
n'Jmrpne 21 b og 20 i til og mpd fredningsgrænsen og mod øst
med et areal af matr. nr. 20 b ud til nuværende klit fod i o-
verensstemmelse med de faktiske forhold, som har eksisteret
l en årrække.

Det bemærkes, at nødvendige tilladelser eFter na-
turfredningslovens §§ 43a og 46 skal meddeles af Nordjyllands
amt.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Over-
fredningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen og Dan-
marks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke udnyt-
tes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Nævnet finder anledning til samtidig at påtale den
gennem en længere årrække'skete udvidelse af campingpladsens a-
real, hvortil der ikke var indhentet dispensation fra frednings-
nævnet, Nævnet ønsker i øvrigt ikke at foretage yderligere i den

forhindeIse efter den nu meddelte efterfølgende godkendelse.

TiJ brug ved nævnets fortsatte overvejelser l Forblndel-
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se med, at det er konstateret, at den under punkt 3 ansøgte etab-
lering af ny boldspilbane er blevet iværksat uden at afvente en
eventuel tilladelse, skal nævnet derimod anmode kommunen om en

uddybende redegørelse for baggrunden herfor.
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Modt2Qet I
Skov- og Noturstyrelsen

2 6 MAJ 1992

G~ologisk Institut,
Arhus Univ~rsit~t,
G~ofysisk afd~ling,
Finlandsgad~ 6-8,
8200 Arhus N.

D~n 25. maj 1992.
FS 16/92.

G~ologisk institut har i skriv~ls~ af 13. marts
1992 anmod~t Nordjyllands amt om tillad~ls~ til at g~nn~mfør~
seismisk~ måling~r/boringer på ~t områd~, som til d~ls ~r om-
fatt~t af Skag~n Gr~n-fr~dning~n (Ov~rfr~dningsnævn~ts k~nd~l-
s~ af 23. januar 1940 m~d s~n~r~ tillægsk~nd~ls~r).

Fr~dningsnævn~ts tilladelse til det ansøgte er
d~rfor nødvendig, og amt~t har ved skriv~ls~ af 30. marts 1992
tils~ndt nævn~t instituttets ansøgning.

Til brug for sag~ns b~handling ~r d~r af amt~ts
landskabskontor indh~nt~t ~n udtal~ls~ fra Danmarks Naturfr~d-
ningsfor~ning, Samråd~t for Nordjyllands Amt v/formand~n, Fl~m-
ming Thorning-Lund, d~r har udtalt, at forening~n h~nset til
det vid~nskab~lig~ form31 ikk~ vil modsætt~ sig, at boring~rn~
g~nnemfør~s, såfr~mt d~r und~r arb~jd~ts udfør~ls~ tag~s ud-
strakt h~nsyn til områd~ts veg~tation og så1~desy~res mindst
muligt ud~nfor v~j~ og spor.

J~g skal herved meddele, at et enigt fr~dnings-
nævn efter skriftlig votering har b~sluttet for sit vedkommende
at tillade det ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34.

Tilladelsen gives på betingelse af, at den seismi-
ske linie lægges som anført på det med ansøgningen fremsendte
luft foto.

Det er endvidere en betingelse, at der ikke sker
oplag af måteriel udenfor den befæstede P-plads, samt at kørsel
j området begræns~s mest muligt.

Endelig kræv~s, at de berørte ar~aler og navnlig
borestederne retableres fuldstændig.

M S~ l"2.\\/\'t-0037,) ~\



Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Over-
fredningsnævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommunen, kommu-
nen og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen
må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over fred-
ningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
d~n 5 år fra dato .

.-..:

Med.p/~ hil~n
({Cl'/

-AMunk-P'et ersen.
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Ar 1993, torsdag den 18. februar kl. 13,00 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i sag

FS 38A/1992: Vedr. bygge- og anlægsarbejder på Grenen på area-
ler omfattet af OverfredningsDævnets kendelse af 23/1 1940 med
senere tillægskendelse.

Sagens akter var til stede.

• Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, supple-
anten for det amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, Stig Pedersen.

For Nordjyllands amt, landskabskontoret, mødte Jørgen Hyhne og
Mogens Andersen.

For Skagen kommune mødte Lars Højmark, Niels Ole Nielsen og
Derek Criddle.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ove Kromann Chri-
stensen og Kjeld Hansen.

Besigtigelsen startede med forhandlingsmøde på kommunekonto-
ret.

Nævnsformanden bemærkede, at Skagen kommune har ansøgt om til-
ladelse til forskellige anlægsarbejder på Grenen. Ifølge fred-
ningskendelsen skal arealerne henligge i naturtilstand. Det er
dog bl.a. tilladt at foretage nødvendige foranstaltninger til
hotellets drift.

Derek Criddle redegjorde for ansøgningen, der omfatter:

1. Udvidelse af parkeringspladsen på Grenen.

e
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Parkeringsarealet tænkes i højsæsonen - juni, juli og
august - udvidet med et areal, der nu er aflukket, og som
anvendes af Kystinspektoratet til oplag, mandskabsvogne
m.v. Arealet ønskes belagt med stabilgrus, og der opsættes
fodhegn for at undgå kørsel i klitterne og ud på stranden.

2. Udskiftning af telefonboks.

JTAS ønsker at udskifte telefonboksen ved kiosken som led i
udskiftning af boksene i kommunen. Kiosken, der ejes af
Skagensbanen, påtænkes udvidet, og i så fald kan boksen
formentlig være i bygningen.

3. Anlæg af cykelsti.

Af trafiksikkerhedsmæssige grunde ønskes etableret en
fælles gang og cykelsti langs vejen. stien skal være 3
meter bred og adskilt fra vejen ved en 1,4 meter grøn
rabat, og på ydersiden skal der etableres en 1,7 meter
grøn afgræsning. Fra parkeringspladsen ved Grenen skal
en kloakledning fra pumpestationen placeres under cykel-
stien ind til byen.

4. Bus-vendeplads.

Ligeledes af trafiksikkerhedsmæssige grunde har
Vej direktoratet anbefalet, at der ved Batterivej etableres
et kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane, og at
udkørslen fra Gl.Fyrvej flyttes, ligesom der etableres en
busvendeplads. I forbindelse hermed kan der etableres et
parkerings- og opholdsareal omkring Hvide Fyr. Amtet har
henstillet, at dette projekt ændres/begrænses, men kommunen
har kun fundet mulighed for at reducere arealet med 5 meter
mod nord ved at undlade at anlægge en holdeplads til
bussen.

5. pumpestation •

•



- 3 -

For at forbedree de kloakeringsmæssige forhold skal der
etableres pumpestation. Kun det tilhørende kontrolpanel
m.v. vil blive placeret over terræn, men anlæg over terræn
kan måske undgås.

Criddle oplyste videre, at der ud over disse foranstaltninger
er planer om at anbringe en toilet- od udstillingsvogn ved
Grenen, og at Flyvevåbnet ønsker at anvende en bunker til de-
pot. Ansøgning herom vil fremkomme senere.

Mogens Andersen bemærkede, at skagen kommune har taget initia-
tiv til at udarbejdelse af en helhedsplan for Grenen. Derfor
bør der nu kun foretages de mest påtrængende projekter, såle-
des at man ikke foregriber en senere helhedsplan. Cykelstien
kræver tillige godkendelse fraor amtet i h.t. § 43.

Jørgen Hyhne bemærkede, at amtet er indstillet på at give dis-
pensation fra § 43, men at der findes nogle udryddelsestruede
plantearter, der vil kræve særlige foranstaltninger.

Nævnsformanden efterlyste nærmere oplysninger om de fremtidige
planer og pegede på, at det ikke er realistisk at anse anlæg-
get af stien som en midlertidig foranstaltning.

Kjeld Hansen var enig heri og anbefalede, at man nu foretog en
tilbundsgående overvejelse af, hvorledes færdselen til og på
Grenen skal foregå. Han fandt, at en slynget natursti var at
foretrække frem for en sti langs vejen. Fodhegn på ydersiden
af stien er virkningsløse og virker forstyrrende. Han pegede
endvidere på, at man kunne anlægge en sti langs vejen på en
mindre arealkrævende måde, idet man kunne udnytte det eksiste-
rende anlæg bedre, for eksempel ved at inddrage rabatten mel-
lem sti og vej.

Niels Ole Nielsen oplyste, at politiet har fastholdt, at der
skal være rabat mellem vej og sti, og at stien skal være 3 me-
ter bred.
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Criddle oplyste, at planlægningsarbejdet først lige er startet
og næppe vil være afsluttet de første 5 år. Han redegjorde for
de tanker, der har været herom, men fremhævede, at der er et
akut behov for forbedring af trafikforholdene. Der kommer i
højsæsonen 10.000 biler dagligt til Grenen, og parkeringsfor-
holdene er kaotiske, og der sker nedslidning af klitterne.

Nævnsformanden spurgte, om det er realistisk at forvente, at
vejen vil blive nedlagt.

•
Niels Ole Nielsen svarede, at dette ikke er realistisk, da ve-
jen bl.a. er adgangsvej til flere ejendomme. Man kunne even-
tuelt nedklassificere vejen således, at den kun var åben for
personer med særligt ærinde.

Kromann Christensen fandt, at trafikken på Grenen burde be-
grænses og pegede på, at det areal, hvormed parkeringspladsen
på Grenen ønskes udvidet, i dag ligner en entreprenørplads.

Nævnsformanden henstillede til landskabskontoret at søge op-
lyst, hvilken brug Kystsikringsdirektoratet gør af arealet, og
om der er tale om forhold, der ikke er i overensstemmelse med
kendelsen.

Efter besigtigelse voterede nævnet.

Der var enighed om at godkende, at p-pladsen som ansøgt udvi-
des i højsæsonen - 1. juni til 31. august - og at der herunder
opsættes fodhegn i nødvendigt omfang, og idet det henstilles,
at arealet gøres mere ryddeligt og harmonisk.

Der var endvidere enighed om at udsætte spørgsmålet om tele-
fonboksen på nærmere afklaring af, hvorvidt kiosken skal udvi-
des, og boksen kan indlægges heri.

Med hensyn til cykelstien var der enighed om at tilkendegive,
at nævnet ikke principielt var imod anlæg af stien, men at man
vil afvente, at det ved forhandling med politi og vejmyndighe-
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der bliver nærmere afklaret, om stien kan etableres på mindre
arealkrævende måde.

For så vidt angår projektet ved Hvide Fyr var der enighed om
at godkende vejforlægningen og anlægget af busvendepladsen -
uden særlig busholdeplads - og i princippet at godkende det
øvrige anlæg omkring fyret, idet nævnet dog ønsker en mere de-
taljeret beskrivelse heraf, før endelig godkendelse kan medde-
les.

Endelig var der enighed om at godkende etableringen af pumpe-
stationen.

Sagen udsat.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U Dato 16.04.93.

Skagen kommune,
Teknisk forvaltning,
Vestre strandvej 10,
9990 Skagen.

Vedr. FS 38A/1992: Bygge- og anlægsarbejder på Grenen på
arealer om.fattet a.f Over.fredningsDævnets kendelse a.f 23{1
1940 med senere tillæqskendelser.

Under besigtigelsen den 18. februar 1993 besluttede
fredningsnævnet at udsætte spørgsmålet om anlæg af cykelstien
på nærmere afklaring af, om stien ville kunne anlægges på en
mindre arealkrævende måde.
Der er herefter indhentet en udtalelse fra pOlitimesteren i
Frederikshavn, der bI.a. har henvist til Ministeriet for
offentlige arbejders cirkulære nr. 95 af 6. juli 1984 om
etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej.
Ved skrivelse af 16. marts 1993 har Nordjyllands amt
anbefalet, at arealet til stien som ansøgt udvides med 1,9-2
meter, således at stien anlægges i overensstemmelse med
cirkulærets forskrifter, men således at den foreslåede rabat
mod øst undlades.
Efter det om trafikbelastningen på stedet oplyste finder
nævnet, at der bør tages vidtgående hensyn til
trafiksikkerheden. Nævnet godkender derfor, at cykelstien
etableres som af amtet foreslået, herunder at den østlige
rabat udelades. Kopi af amtets skrivelse af 16. marts 1993
med tilhørende rids vedlægges.
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen
til miljøministerens afgørelse. Klage indgives skriftligt til
fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning.
Tilladelsen bortfdalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3
år.

Sortsøe Jensen.
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Afgørelse
i sagen om lokalplanpligt til udvidelse

af parkeringsanlæg og vej omlægning i Skagen kommune.

Poul Nedergaard Jensen har klaget til Naturklagenævnet over, at Skagen
kommune ikke har udarbejdet lokalplan i forbindelse med, at et areal på
Grenen i sommermånederne indrettes til parkeringsplads, og at der foretages
vejforlægning i krydset Fyrvej - Batterivej og etableres busvendeplads ved
Hvide Fyr i Skagen.

Der er endvidere klaget over andre forhold, men for så vidt angår disse
spørgsmål er der endnu ikke truffet afgørelse i første instans.

Skagen kommune ønsker at udvide parkeringsarealet på Grenen. øst for den
eksisterende parkeringsplads findes et lukket areal, der anvendes af
Kystinspektoratet til depotplads. Arealet bliver imidlertid ikke brugt som
depotplads i sommermånederne, og det er hensigten at anvende arealet til
parkering i juni, juli og august måned.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940
vedrørende fredning af arealer på Skagens Gren. Fredningsnævnet for
Nordjyllands Amt meddelte den 23. februar 1993 dispensation fra fredningen
til anvendelse af arealet til parker~ng således, at der i nødvendigt omfang
opsættes fodhegn for at forhindre parkering i klitterne.
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Nordjyllands Amt har i skrivelse af 26. marts 1993 meddelt, at indretningen
af parkeringspladsen ikke kræver tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens §

3.

På Fyrvej ved Batterivejs udmunding foretages en mindre vejudvidelse
således, at der kan etableres en venstresvingningsbane på Fyrvej. GI
Fyrvejs udmunding i Fyrvej flyttes ca. 50 m mod øst, og der etableres en
busvendeplads ved Hvide Fyr.

Nordjyllands Amt har i skrivelse af 26. marts 1993 meddelt dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 3 til anlægget.

Da Poul Nedergaard Jensen ikke er klageberettiget efter Naturbeskyttel-
sesloven, vedrører klagen alene spørgsmålet om lokalplanpligt.

4It Klageren har bl.a. anført, at de samlede anlæg, som Skagen kommune påtænker
at gennemføre, er så omfattende, at kommunen må vedtage en lokalplan.
Udover parkeringspladsen på Grenen og vej anlægget ved Fyrvej omfatter
planerne bl.a. udvidelse af kiosken på Grenen, opkrævning af gebyrer for
parkering på Grenen og indretning af busparkeringspladser på østre
Strandvej.

Skagen kommune har bl.a. oplyst, at der i løbet af 1993 påbegyndes en
langsigtet planlægning for hele Grenen-området. Planlægningen vil ske i
samarbejde med Nordjyllands Amt og Miljøministeriet v/Skov- og Natursty-
relsen. Det konkrete projekt om inddragelse af ~epotarealet til parkering i
sommermånederne vil ikke foregribe den samlede plan. Indretning af

4It depotarealet til parkering er et så.begrænset anlægsarbejde, at det ikke er
lokalplanpligtigt.

Vejforlægningen ved Fyrvej foretages af hensyn til trafiksikkerheden og er
anbefalet af Vejdirektoratet. Denne mindre udvidelse af vejen og forlæg-
ningen af Gl. Fyrvej, kan ikke udløse lokalplanpligt.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. planlovens § 58, stk.
2, truffet følgende afgørelse:
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~... Som sagen foreligger, vedrører den alene spørgsmålet om, hvorvidt
inddragelse af depotpladsen til parkering eller vej omlægningen ved Fyrvej -
Batterivej kræver vedtagelse af en lokalplan.

Spørgsmålet om lokalplanpligt må vurderes på baggrund af et samlet bygge-
og anlægsarbejde, uanset om arbejdet udføres i etaper. Der er imidlertid
ikke en sådan sammenhæng mellem anlægsarbejdet på Grenen og på Fyrvej og
kommunens øvrige planer, at de nu besluttede arbejder kan betragtes som
første etape af et samlet anlæg.

Den ændrede anvendelse af depotpladsen og opsætning af fodhegn på pladsen
er ikke et sådant større anlægsarbejde, der kræver lokalplan.

Trafikreguleringen på og ved Fyrvej, er ligeledes et anlægsarbejde, der kan
gennemføres uden lokalplan.

Klagerens påstand om lokalplanpligt for de to arbejder kan ikke tages til
følge.

tsde~Birte Nielsen
vice formand

/
A: ~ft/~~~

Else Brix Knudsen
fm.

Afgørelsen er enden, og kan ikte iodb~, for uden admiDiltntiv myndighed, jf. plaolovem t SB, Ilt. 3, IODllllDllretved lov nr.
920 af2S. DOVember1992. EveDlUelretssag'til prøvetIe afafgørellen Ib!vere aulagt iDden 6 mioeder. jf. plaDloveDl t 62, Ilt. l.
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Skagen kommune,
Teknisk forvaltning,
Vestre Strandvej 10,
9990 Skagen.

ES 2111993; Yadrftrende byeee- 0l aQlmasarbeJd~r pi Grenen pi atcaler under
Oxedrcdn'Pll6Dævoels &fa'teise af 23. Januar 1240. (Deros j.nr 01.0S.00001.

Under henvisning til tidligere besigtigelse og korrespondance. senest Deres skrivelser af
25. marts og 13. april 1993. skal herved meddeles f~lgende:

Ad pkt. 6: Indretning af eksisterende bunkers til depot.

Nævnet kan godkende, at bunkers nr. 07 tages ibrug til depot som beskrevet i
Deres brev af 25. mart..1l 1993, og at der iforbindelse hermed foretages terrænæn·
dringer for at skaffe adgang til bunkeren.

Ad pkt. 7: Opstilling af mandskabs- informations- og toiletvogne.

Nævnet kan godkende, at der opstilles 2 toiletvogne, 1 informationsvogn, 1
omklædningsvogn og l mandskabsvogn. Godkendelsen gælder forel~blgt for 1 år~
idet nævnet forventer et forslag tHen mere permanent l~sning af forholdene ved
parkeringspladsen på Grenen forelagt så betids~ at afg~relse kan træffes inden
turistsæsonen 1994.

Ad pkt. 8: Nedgravning af samletanke.

Nævnet godkender, at samletankene nedgraves. Det er en betingelse, at de fjer~
nes, såfremt der ikke længere forefindes toiIetvogne.

Nævnets afg~relse er truffet imedfØr af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1. og
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til
milj~ministererens afgØrelse.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udlØb~og rettidig klage har op-
sættende virkning. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Æ~

w~----------



NATURKLAGENÆVNET
REG. NR. ob;;2o .00

Vermundsgade 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39472799 EBK

/

15. oktober 1993

J.nr. 31/800-0026

Afgørelse
vedrørende parkering

på Grenen i Skagen kommune.

Skagen kommune har den 2. april 1993 i medfør af planlovens § 35 (landzone-
tilladelse) meddelt tilladelse til opstilling af 5 mobile serviceskure på
matr. nr. 14aq Skagen markjorder, Parkeringspladsen på Grenen i Skagen kom-
mune. Afgørelsen er i skrivelse af 23. april 1993 påklaget af Skagen kon-
servative Vælgerforening for så vidt angår 2-3 serviceskure.

Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 om
fredning af arealer på Skagens Gren.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 2. juni 1993 meddelt dispensa-
tion fra fredningen til opstilling af de 5 skurvogne. Dispensationen gælder
foreløbigt for l år, "idet nævnet forventer et forslag til en mere perma-
nent løsning af forholdene ved parkeringspladsen på Grenen forelagt så be-
tids, at afgørelse kan træffes inden turistsæsonen 1994".

Af hensyn til det stigende antal turister på Grenen besluttede Skagen kom-
mune i foråret at opstille i alt 5 mobile skurvogne, der indeholdt offent-
lige toiletter, information og mandskabsfaciliteter for pladsens personale.
Samtidigt besluttede kommunalbestyrelsen at opkræve en parkeringsafgift på
20 kr for parkering på parkeringspladserne på Grenen.

Den konservative Vælgerforening har i klagen bl.a. anført, at man ikke vil
klage over de to toiletvogne, idet man går ud fra, at tilladelsen ikke er
flerårig, og at der vil blive søgt om en ny tilladelse næste år. Vælgerfor-
eningen er modstander af parkeringsafgiften og klager derfor over opstil-
ling af mandskabsvogne. Såfremt enkelte guider alene skal yde service til
turisterne, vil man ikke modsætte sig opstillingen af en informationsvogn.

I'Jømrnlsterlet, J. nr. SN \ '1\ \ 1\'-\ - o Cl '61

Akt. nr. \1
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I skrivelse af 8. september 1993 har Naturklagenævnets sekretariat spurgt
Skagen kommune, om det er muligt at placere informations- og mandskabsvog-
nene i forbindelse med kiosken på Grenen, eller at udbygge kiosken, så den
tillige kan rumme information og mandskabsrum. Endvidere har man spurgt, om
det eventuelt vil være muligt at leje et lokale til mandskabsrum i restau-
rant "De 2 Have".

Skagen kommune har i skrivelse af 27. september 1993 oplyst, at skurene er
fjernet for i år, og at det er tvivlsomt om de vil blive genopstillet næste
sommer. Man finder det derfor ikke rigtigt at kommentere de stillede for-
slag.

•
Kiosken ejes af Skagensbanen, og der er givet landzonetilladelse og dispen-
sation fra fredningen af Grenen til en udvidelse af kiosken fra 52 m2 til
152 m2• Udvidelsen skal indeholde is- og pølsebar, turistinformation og of-
fentlige toiletter. De to tilladelser er upåanket .

Skagen kommune har telefonisk oplyst, at det ikke vides om Skagens banen får
byggeriet gennemført inden sæsonen 1994. Kommunen kan ikke oplyse, hvad der
eventuelt fra kommunens side vil blive foretaget i 1994, da kommunalbesty-
relsen ikke har taget stilling hertil.

Der er i foråret 1993 nedsat en styregruppe og en projektgruppe bestående
af Skagen kommune, Nordjyllands Amt, Skov-og Naturstyrelsem og Danmarks Na-
turfredningsforening. Grupperne skal komme med en række forslag til en
langsigtet planlægning for arealerne på Grenen. Det forventes, at grupperne
vil fremlægge deres forslag i foråret 1994, men det er næppe sandsynligt,
at der kan træffes oeslutning og gennemf~res ~t projekt inden sæsonen 1994.

I sagens behandling har deltaget 10 af Naturklagenævnets 11 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Landzonetilladelsen til opstilling af servicevognene er ikke tidsbegrænset,
og denne tilladelse stadfæstes for så vidt. Fredningsnævnets dispensation
gælder imidlertid kun for et år. Vognene er nu fjernet, og vil således ikke
kunne genopstilles næste år uden en fornyet dispensation fra fredningen.

På Naturklagenævnets vegne

~ ~4</?<~
Else Brix Knudsen

fm.
Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden admiDistrativ myndighed, jf. p1aDloveos§ 58, stk. 3. Eventuel retssag
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. plan10vens § 62, stk. l.



REG. HK. ob~a .ou

År 1993, torsdag den 14. oktober kl. 14.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

FS 65/1993: Vedr.matr.nr. 14 ~ 14 ø, 14 as og 14 aq Skagen markjorder, Skagen.
Udgravning og oprensning af sØer omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. januar 1940 om fredning af arealer på Skagens Gren.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jense~ det amtsrådsvalgte medlem,
Holger L Holm,. og det kommunalvalgte medlem, Stig Pedersen.

For landskabskontoret mødte Jørgen Hyhne.

For Skagen kommune mødte D. Criddle.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ove Kromann Christensen.

For Skagen Jagtforening mødte Lars Pedersen m.fl.

Der fremlagåes

skrivelse af 24. august 1993 fra Skagen kommune og
skrivelse af 5. oktober 1993 og 3/8 1993 fra Skagen Jagtforening samt kort.

Nævnsformanden bemærkede, at arealerne ifølge fredningskendels~n ikke må bebygges,
beplantes eller opdyrkes, men skal henligge i naturtilstand.

e Lars Pedersen bemærkede, at arealerne tidligere i vidt omfang har været vådområder
med udstrakte vandspejl. Der er særligt gennem de seneste 10 år sket en tilgroning af de
åbne vandflader. med rør, således at bestanden af fugle er væsentligt reduceret. Det meste
af området er reservat, og der drives kun rævejagt 2-3 gange om året. Foreningen ønsker
på de på kortet viste steder at genskabe søerne ved med maskiner at fjerne rørvæksten
og foretage uddybninger af de tidligere vådområder.

Jørgen Hyhne oplyste, at amtet tidligere har givet en paragraf 43 tilladelse til oprensning
vest for det fredede område. Han fandt, at der var afgørende biologiske betænkeligheder
ved de foreslåede indgreb.

Criddle oplyste, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra amt, kommune,
Skov- og Naturstyrelsen m.fl., der skal udarbejde planer for området, herunder også evt.
naturgenopretning. Det er meninge~ at de forskellige skitser skal til offentlig høring i
begyndelsen af 1994. Aralerne tilhører kommunen og forsvarsministeriet.
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Kromann Christensen bekræftede, at der er sket en voldsom tilgroning af arealerne og
opfordrede til, at jagtforeningen bliver inddraget i plan1ægningsarbejdet

Næv.net voterede. Der var enighed om, at behovet for og konsekvenserne af de
foreslåede indgreb ikke forekommer tilstrækkeligt belyst, og at det vil være ønskeligt, at
evt etablering af søerne sker som led i en mere sammenhængende planlægning for
området Nævnet udsatte derfor sagen for at afvente resultatet af den verserende
planlægning for området.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen

•
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-- FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,

GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 II.

REG.Nl raz O (JQ

Aalborg, den 26. april 1994.

Skagen Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Plan- og Bygningsafdelingen,
Vestre Strandvej JO,
9990 Skagen.

FS 38A/1993: Udvidelse af kiosk på Grenen.

Den 17. marts 1992 meddelte Fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af kioskbygningen
på parkeringspladsen på Grenen, omfaUet af Overfredningsnævnets afgørelse af 23.
januar 1940.

De har nu ved skrivelse af 22.februar 1994 søgt om en udvidelse af den meddelte
tilladelse, således at det oprindelige projekt, der endnu ikke er udført, forøges med ca.
9 kvadratmeter ved en forlængelse af bygningen med 2 meter.

Det ansøgte godkendes.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyuelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til
miljøministerens afgørelse.

Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

-- - -------- ----



to~QOO
FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-I2.71.U Dato 15.02.95.

FS 9/1995: Ansøqning om tilladelse til midlertidig opstilling af
• telt m.v. på areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af

23/1 1940.

Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol for
den 9.februar 1995 i ovennævnte sag.

Med venlig hilsen

/~
Sortsøe Jensen.

l. Skagen kommune, att. David Criddle.
2. Danmarks Naturfredningsforening v/Kromann Christensen, Skagen

~3. Skov- og Naturstyrelsen.
4. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
5. Henrik Mouritsen, Biologisk Institut, Odense Universitet.
6. Egon Skjørbæk.
7. Gunnar Bagh.



-
Ar 1995, torsdag den 9. februar klo 15.00 foretog
fredningsnævnet for Nordjyllands amt uden for besigtigelse i

FS 9/1995: ADsøqning om tilladelse til midlertidig opstilling
af telt m.v. på areal omfattet af OverfredningsDævnets
kendelse af 23/1 1940.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte
medlem, Gunnar Bagh.

For Skagen kommune mødte Ole Jensen og David Criddle.

For Nordjyllands amt mødte Mogens Andersen.

David Criddle foreviste en netop modtaget ansøgning fra
Ph.D.studerende Henrik Mouritsen, Odense Universitet, om
tilladelse til opstilling af skurvogn, telt m.v. i forbindelse
med trækfugleforskning på Grenen i perioden 7. april til 10.
juni 1995.

Ingen havde indvendinger.

Criddle oplyste, at han til nævnet vil sende et kort, der
angiver, hvor telt m.v. ønskes anbragt.

Nævnet voterede. Der var enighed om at tillade det ansøgte og
om at bemyndige formanden til at meddele endaig godkendelse,
når kortmaterialet er modtaget.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

REb. NR. ObhG· 00-

Aalborg, den 12.december 1996.

Skagen Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Vestre Strandvej 10,
9990 Skagen.

FS 54/1996: Vedr. ~nsøgning om dispensation til opførelse af radometilbygning m.v.
på matr.nr. 14 ø Skagen markjorder, på et areal der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 23. janaur 1940 om fredning af Skagen Gren.

Ved skrivelse af 30. oktober 1996 har De i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 143-
L6 på vegne Forsvarets Bygningstjeneste anmodet fredningsnævnet om at meddele
dispensation til opførelse af en ny radorne og en ny- og tilbygning mod fjernelse af ældre
radorner m.v.

Nævnet foretog den 4. december 1996 besigtigelse af arealet. Der henvises herom til
vedhæftede udskrift af besigtigelsen.

Som det fremgår af udskriften, kan nævnet imødekomme det ansøgte under forudsætning
af, at der evt. senere kan foretages bemaling af tårnet, samt at der ved nedrivning af de
ældre radomer m.v. ryddes til terræn eller bunker.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, kan påklages
til Naturklagenævnet inden 4 uger og må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Klage
fremsendes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Onsdag den 4. december 1996 kl. 11.00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

FS 54/1996: Ansøgning om dispensation til opførelse af tilbygning og radome på
matr.nr. 14 ø Skagen Markjorder, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
23. januar 1940 om fredning af Skagen Gren.

•
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem, Gunnar Bagh.

For Skagen kommune mødte Mogens Hust Larsen, Torben Vilmer og Jørgen Lund.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mette Nielsen.

For Nordjyllands amt, landskabskontoret, mødte Mogens Andersen.

For Forsvarets Bygningstjeneste mødte Knud Jakobsen og Kurt Langeland.

Mødt var endvidere major T.E. Nielsen.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 30. oktober 1996 fra Skagen kommune med bilag 1-7 samt 4 farvetegninger
over radomen og lokalplan.

Knud Jacobsen oplyste, at der er påtænkt nedrivning af de to eksisterende radomer samt
en højdefinder. Der skal opføres en ny bygning ikke over 8,5 m høj på dette område på
i alt ca. 380 kvadratmeter, hvortil kommer en tilbygning på ca. 194 kvadratmeter og ikke
som angivet i lokalplanen på 150 kvadratmeter. Den nye radome, der placeres oven på
bygningen, når en højde på ca. 35 meter, hvoraf kuplen er 16-18 meter i højden og 19,5
meter i bredden. Bygningen opføres i gule teglsten, tårnet i beton og selve radomen i
glasfiber. Farvemæssigt tilstræbes det, at radomen bliver lys grå, mens tårnet beholdes
i betonfarve. Der forventes ikke at blive nogen eller kun ringe terrænregulering.

Mogens Andersen bemærkede, at amtet ingen indvendinger har mod anlægget og har
accepteret lokalplanen, idet projektet vil medføre en ønskelig forenkling. Han forudsætter,
at det gamle anlæg fjernes til terræn eller bunker. Farvevalget har amtet ingen ind-
vendinger imod~Derimod syntes han, at det ville være ønskeligt, om trådhegnet omkring
anlægget blev skjult ved beplantning langs hegnet. Det drejer sig navnlig om området ud
til Batterivej, som dog ikke er omfattet af fredningskendelsen, der vedrører området øst
for vejen.
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Sortsøe Jensen oplyste, at der på det fredede areal er forbud mod beplantning.

Kommunen anser projektet for en forenkling og forbedring i forhold til det bestående.

Det af taltes, at farvevalget aftales med Skagen kommunes bygningsmyndigheder.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger mod projektet, men
forbeholder sig at ønske tårnet malet med jordfarver, såfremt betonfarven måtte vise sig
uheldig.

Nævnet voterede herefter og besluttede at imødekomme den ønskede dispensationsan-
søgning under forudsætning af, at det gamle anlæg ryddes til terræn eller bunker.

•
Uanset den nye radome bliver en del højere end de eksistrende, og vil blive ret iøjnefal-
dende og voldsom i landskabet, opvejes disse betænkeligheder ved, at to - ganske vist
lavere - radomer samtidig fjernes. Med hensyn til ny- og tilbygningen lægger nævnet vægt
på, at denne bliver relativt lav og får en placering i landskabet, der gør den mindre synlig
fra de omgivende arealer.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet fQr Nordjyllands amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00.

\

Aalborg, den 04.06.97.

~

Skagen Kommune,
Vej- og Serviceafdelingen,
Vestre Strandvej 10,
9990 Skagen.

R~u.NR.o~Jo.oo.

FS nr. 17/1997: Godkendelse af planlagt stiforbindelse over
.. Fyrbakken, Skagen.

Deres j.nr. 05.04.06P17/ Ol 05.00/Sønderstrand.

Ved skrivelse af 10.april 1997 har Skagen Kommune til fred-
ningsnævnet fremsendt et skitseprojekt til anlæggelse af en
cykel-gangstiforbindelse nord om Fyrbakken, som led i videre-
førelse af den regionale cykelrute "Vestkystruten".

Den omhandlede stiforbindelse forløber over den nordlige del
over arealer omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.
januar 1940, der indeholder forbud mod terrænændringer og for
så vidt angår den sydlige del Fredningsnævnets afgørelse af
l. oktober 1996 vedrørende Skagen Sønderstrand, hvilken
kendelse ikke s~~l være til hinder for stianlægget.

Det fremgår af det fremlagte, at stiforbindelsen anlægges i
grus, at stianlæggets bredde maksimalt udgør 4 meter, at der
opsættes stivejvisningsskilte, og at der sker adgangsbegræns-
ning for motoriseret kørsel. Det fremgår end~idere, at der
ikke ønskes opsat fodhegn til afgrænsning af stianlægget.

Det bemærkes, at det over for nævnet af Skagen Kommune er op-
lyst, at stianlægget over arealerne omfattet af kendelsen fra
1940 faktisk forløber, hvor der i dag er anlagt en grusdækket
sti, således at de på det vedlagte kortbilag angivne stifor-
løb ikke svarer til de reelle forhold.



Nævnet kan godkende det ansøgte på de angivne vilkår og såle-
des, at der så vidt muligt ikke opsættes fodhegn.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, for så vidt angår kendelsen af 23. januar 1940,
medens anlægget i øvrigt er godkendt i henhold til afgørelsen
af 1. oktober 1996.

Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet,,
og arbejderne må ikke sættes i værk, inden klagefristen er
udløbet, uden at at der er fremsendt klage .

•
Sortsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 30.04.98.

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 22/1998: Opsætning affodhegn.

• Den 14. april 1998 har De til nævnet på vegne Skagen kommune ansøgt om tilladelse til supplering
af det eksisterende fodhegn omkring parkeringspladsen ved Skagen gren som vist på et kortbilag.

Arealet er omHittet' afOverfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940.

Hegnet-ønskes etableret ved parkeringspladsens nordøstlige og sydvestlige side.

Nævnet meddeler hermed dispensation til det ansøgte.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefiistens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

e
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederikrborggade J5, J360 København K
17/: 33955700
Fax: 3395 5769
X400: S=nhz; P=sdn; A=dk400; C=dk
Internet: nhz@nkn.dk•
7. m.;:tj1998
J.nr.: 97-131/800-0007
EBK

REb.NR. OblG.Go.

Delafgørelse
i sagen om etablering af sti over Fyrbakken, Skagen kommune.

• • I

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 4. juni 1997 i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt tilladelse til, at Skagen
kommune etablerer en cykel- og gangsti nord om Fyrbakken i Skagen kommu-
ne. Inger M. Schønheyder, der er ejer af matr. nr. 50b Skagen markjor-
der, beliggende Gl. Fyrvej 2, Skagen, har i skrivelse af 24. juli 1997,
fremsendt til Naturklagenævnet den 30. april 1998, påklaget afgørelsen
til Naturklagenævnet.

Den nordlige del af stien forløber over arealer, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 om fredning af arealer

• på Skagens Gren. Den sydlige del af stien forløber over arealer, der er
omfattet af Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af l. okto-
ber 1996 om fredning af Skagen Sønderstrand og Fyrbakken i Skagen kommu-
ne. Fredningsnævnet har meddelt dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1940 og godkendt anlægget i henhold til afgørel-
sen af 1. oktober 1996.

Nordjyllands Amt har den 23. juni 1997 i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, meddelt tilladelse til etablering af stien.

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse af l. oktober 1996, at fred-
ningen ikke skal være til hinder for, at der over bl.a. matr. nr. 50b
anlægges en grusbelagt cykelsti med fodhegn. Skagen kommune har imidler-

mailto:nhz@nkn.dk
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tid ønsket at anlægge stien uden fodhegn, idet et fodhegn over det åbne
markareal med lav vegetation vil virke som et uheldigt fre~medelement.

Klageren har anført, at·hun ønsker, at stien anlægges med fodhegn, idet
et fodhegn vil begrænse trafikbelastningen af ejendommen uden for stien.

Nordjyllands amt har anført, at der i amtets dispensation ikke er taget
stilling til spørgsmålet om fodhegn, da spørgsmålet herom ikke er anset
for væsentligt for vurderingen i henhold til naturbeskyttelseslovens §

3. Amtets dispensation vil dog ikke være til hinder for opsætning af
fodhegn.

Skagen kommune har i skrivelse af 29. april 1998 anmodet om, at klagens
opsættende virkning ophæves, idet kommunen gerne vil etablere stien in-
den turistsæsonens start. Såfremt Naturklagenævnets endelige afgørelse
går ud på, at stien skal forsynes med fodhegn, vil Skagen kommune senere
opsætte fodhegn.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Spørgsmålet om klagens opsættende virkning optages til særskilt afgørel-
se.

Inger M. Schønheyders klage af 24. juli 1997 anses for rettidigt indgi-
vet, idet hverken fredningsnævnets afgørelse af 4. juni 1997 eller Nord-
jyllands Amts afgørelse af 23. juni 1997 er fremsendt til klageren, li-
gesom afgørelserne ikke er offentligt bekendtgjort.

Klagen vedrører ikke spørgsmålet om etablering af en sti, men alene
spørgsmålet om, hvorvidt stien skal forsynes med fodhegn.

Skagen kommune har tilkendegivet, at fodhegnet vil blive opsat, såfremt
Naturklagenævnets endelige afgørelse går ud herpå.
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Det findes herefter ubetænkeligt, at Skagen kommune etablerer stien, in-
den Naturklagenævnets endelige afgørelse foreligger.

Herefter ophæves den opsættende virkning af klage af 24.' juli 1997 over
fredningsnævnets afgørelse af 4. juni 1997 om dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 og fredningsnævnets godkendelse
i henhold til fredningsnævnets afgørelse af 1. oktober 1996.

Naturklagenævnet vil senere tage stilling til de øvrige spørgsmål, der
er rejst i klagen.

formand

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til pø-
velse afafgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00 REG. NR. Ob 1.0· 0'0

REG. NR.
Aalborg, den 27 06 98.

Skagen Kommune,
Teknisk Forvaltning
Plan-og Bygningsafdelingen
Vestre Strandvej 10
9990 Skagen.

Vedr. FS 17/1998: Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af Grenen Museum,
beliggende på matr.nr. 14 at Skagen markjorder, Skagen, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende fredning af arealer på Skagen gren.

Ved skrivelse af 10. marts 1998 har De ansøgt om tilladelse til at foretage om- og tilbygning af
Grenens Museums sydøstlige facade og hjørne. Der ønskes således lukket en eksisterende
overdækket terrassse og etableret en mindre tilbygning i det sydøstlige hjørne alt udført i samme
materiale som den eksisterende bygning.

Fredningsnævnet foretog besigtigelse og forhandling den 18 JUni 1998. Protokollat herfra
vedlægges

Bygningen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940, hvorefter arealerne
ikke må bebygges, beplantes eller opdyrkes, men skal henligge i naturtilstand. Dog tillodes en
hotelbygning, men efter Overfredningsnævnets tillægskendelse af 6. februar 1959 kan til-og
ombygninger kun ske efter dispensation. Der er siden meddelt et antal dispensationer.

To medlemmer af nævnet har ikke kunnet meddele tilladelse til det ansøgte. Eet medlem ville
dispensere til det ansøgte som beskrevet ved fremlagte tegninger Der henvises til vedlagte
protokoludskrift. Det ansøgte kan således ikke tillades.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, kan inden 4 uger påklages til
Naturklagenævnet Skrittlig klage kan fremsendes til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 17. september 1998.

FS 51/1998: Ansøgning om tilladelse til etablering af spildevandsanlæg til afledning af
husspildevand fra Grenen Museum, beliggende på matr.nr. 14 at Skagen markjorder,
Skagen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende
fredning af arealer på Skagen gren .

• Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skagen Kommune, Vej- og
Serviceafdelingen tillige med udskrift af nævnets protokol for den 9. september 1998.

Sortsøe Jensen

1 Egon Skjørbæk.
2. Gunnar Bagh.
3. Nordjyllands amt, landskabskontoret.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening vÆigil Torp Olesen, Skagen.

~6. Skov~ og Naturstyrelsen.
7. Aksel Lind Kulturfonden vfLeif Rehn.
8 Ole Kjær Nielsen, Skagen.

MiljCll- 0/r Energiministeriet
:.:>ko\!-og Naturstyrelsen
J.nr. ::;1'1 1g96 ~ /..f., 1/ J Dl!
I / /.y -oo/,j
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• I Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

Aalborg, den 17. 0998.

Skagen Kommune
Vej- og Serviceafdelingen
Rådhuset

• Skagen.

Vedr. FS 51/1998: Ansøgning om tilladelse til etablering af spildevandsanlæg til afledning
af husspildevand fra Grenen Museum, beliggende på matr.nr. 14 at Skagen markjorder,
Skagen, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 vedrørende
fredning af arealer på Skagen gren.

De har den 26. august 1998 på vegne Grenen Museum søgt om tilladelse til at etablere et
spildevandsanlæg til afledning af husspildevand fra Grenen Museum.

,Ejendommen, der indeholder 2 ejerlejligheder og er beliggende på lejet grund på matr.nr. 14 at
Skagen markjorder, er omfattet af Ovemedningsnævnets kendelse af 23. januar 1940, hvorefter
arealerne skal henligge i naturtilstand.

Fredningsnævnet foretog den 9. september 1998 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi af
protokollat vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at tillade det på vedhæftede kortbilag som alternativ 1
benævnte projekt.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN MOdtaget l

Skov- og Naturstyrelsen

~ '2 DEC, 1998

Fredenksborggade 15. 1360 København K

ni: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400: C=dk
Internet: nkn@nkn.dk••
J.nr.: 97-131/800-0007
EBK

1 6 ~O'J. 1598

REb~Nit O lod-. 0,00 .

Afgørelse
i sagen om etablering af fodhegn langs en sti

over Fyrbakken, Skagen kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 4. juni 1997 i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt tilladelse til, at Skagen
kommune etablerer en cykel- og gangsti nord om Fyrbakken i Skagen kommu-
ne. Inger M. Schønheyder, der er ejer af matr. nr. 50b Skagen markjor-
der, har i skrivelse af 24. juli 1997 til Nordjyllands Amt påklaget af-
gørelsen. Klagen er den 30. april 1998 fremsendt til Naturklagenævnet.

Klageren har accepteret anlæggelsen af stien, men ønsker stien etableret
med fodhegn. Det er således kun spørgsmålet om opsætning af fodhegn

• langs stien, der er påklaget.

Stien, der har en længde af ca. 300 m, anlægges fra Østerbyvej over Fyr-
bakken til Gl. Fyrvej i Skagen og er et led i videreførel.sen af den re-
gionale cykelrute "Vestkystruten". Stien anlægges som en grussti med en
bredde af ca. 4 m. Der opsættes bomme ved indgangen til stien for at
udelukke motorkørsel.

'Naturklagenævnet har den 7. maj 1998 truffet delafgørelse i sageD, hvor-
ved den opsættende virkning af klagen blev ophævet.

Det hedder i Naturklagenævnets delafgørelse bl.a.:

mailto:nkn@nkn.dk
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• "Inger M. Schønheyders klage af 24. juli 1997 anses for rettidigt
indgivet, idet hverken fredningsnævnets afgørelse af 4. juni 1997
eller Nordjyllands Amts afgørelse af 23. juni 1997 er fremsendt
til klageren, ligesom afgørelserne ikke er offentliggjort."

Den nordlige del af stien forløber over arealer, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 om fredning af arealer
på Skagens Gren. Den sydlige del af stien forløber ~ver arealer, der er
omfattet af Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af ,l. okto-
ber 1996 om fredning af Skagen Sønderstrand og Fyrbakken i Skagen kommu-
ne.

•
Formålet med fredningen af 23. januar 1940 er, at arealet ikke må bebyg-
ges, beplantes eller opdyrkes, men skal henligge i naturtilstand. Formå-
let med fredningen af l. oktober 1996 er at sikre områdets kulturhisto-
riske, landskabelige, geologiske og øvrige naturhistoriske værdier, at
sikre områdets fortsatte funktion som nærrekreativt område samt at give
mulighed for naturgenopretning.

Det fremgår af afgørelsen af l. oktober 1996, at fredningen ikke skal
være til hinder for, at der over bl.a. matr. nr. 50b anlægges en grusbe-
lagt cykelsti med fodhegn.

Skagen kommune har imidlertid ønsket at anlægge stien uden fodhegn.

Fredningsnævnet har meddelt dispensation fra Overfredningsnævnets ken-
• delse af 23. januar 1940 og godkendt anlægget i henhold til afgørelsen

af l. oktober 1996 således, at der så vidt muligt ikke opsættes fodhegn.

Nordjyllands Amt har den 23. juni 1997 i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, meddelt tilladelse til etablering af stien.

Nordjyllands amt har i skrivelsen af 30. april 1998 anført, at der i am-
tets dispensation af 23. juni 1997 ikke er taget stilling til spørgsmå-

,let om fodhegn, da spørgsmålet herom ikke er anset for væsentligt for
vurderingen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Amtets dispensa-
tion er dog ikke til hinder for opsætning af fodhegn.
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Klageren har bl.a. anført, at hun ønsker stien forsynet med fodhegn,
idet et fodhegn er en naturbeskyttende foranstaltning, der angiver, .
hvordan publikum forventes at færdes i området. Hegnet vil begrænse tra-
fikbelastningen i området, der er meget sårbart og udsat for nedslid-
ning. Der er endvidere tradition for fodhegn langs stierne omkring Vip-
pefyret og langs Gl. Fyrvej.

Skagen kommune har bl.a. anført, at et fodhegn over det åbne markareal
vil virke som et uheldigt fremmedelement i landskabet og vil virke for
dominerende i området, der har en beplantning af lavt græs og marehalm.

Stien etableres med en belægning af stabilt grus, og stien vil derved
markere sig i forhold til det omliggende terræn. Som stiforløbet er ud-
formet, er det muligt direkte at overskue hele strækningen både set fra
tilslutningen ved Østerbyvej og set fra Gl. Fyrvej. Det er derfor ikke
nødvendigt at markere stien med en ledelinie gennem terrænet i form af
fodhegn. Der er flere naturlige stiforbindelser over arealet uden at om-
rådet virker nedslidt, og det skønnes ikke, at den nye sti vil medføre
en øget belastning, der nødvendiggør opsætning af fodhegn.

Skulle det senere vise sig, at der opstår en uønsket nedslidning af are-
alet, vil kommunen tage sagen op igen med henblik på at finde en løsning
på problemet.

• Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Klagen vedrører ikke spørgsmålet om etablering af stien, men alene
spørgsmålet om, hvorvidt stien skal forsynes med fodhegn.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan der meddeles dispensa-
tion fra en fredning, når dispensationen ikke strider mod fredningens

,formål.

Formålet med 1940-fredningen er, at arealet skal henligge i naturtil-
stand, og formålet med 1996-fredningen at sikre områdets fortsatte funk-
tion som nærrekreativt område.
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Det er i 1996-fredningen fastsat, at fredningen ikke skal være til hin-
der for, at der over det sydøstlige hjørne af matr. nr. 50b og andre
matr. nre. anlægges en grusbelagt cykelsti med fodhegn.

Dispensationen til at anlægge stien uden fodhegn ligger således inden
for fredningsnævnets dispensationskompetence.

Skagen kommune har anført, at den nye sti ikke skønnes at medføre en
øget belastning af området, men såfremt der konstateres en uønsket ned-
slidning af arealet, vil kommunen tage sagen op igen med henblik på at
finde en løsning.

Herefter findes det ubetænkeligt, at stien anlægges uden fodhegn .

• Fredningsnævnets afgørelse af 4. juni 1997 om dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 og fredningsnævnets godkendelse
i henhold til fredningsnævnets afgørelse af l. oktober 1996 stadfæstes.

'\

,'I... ;'"
" ' {#~'-

~.
I~/ f~~-I':.....(~.

Inger Vaaben
vice formand / Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighcd, jf. naturbeskyttelscslovens § ll2. Eventuel rctssag til po-
velse af afgørclscn skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens ~ llll, stk. I.
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1- I edningsnævnet for Nordjyllands amt Modtacpt i
bddehusvej 17,9000 Aalborg Skov- og Naturstyrelsen
"J defon 96 30 70 00 1 7 NOV. ISS9

Aalborg, den l 5 I l 99

REG. NR. 0\020. GO

FS 65/1999: vedr. lejemål til matr.nr. 14 as Skagen markjorder.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skagen Kommune, Teknik- og
I\ liljøforvaItningen.

Sortsøe Jensen

I Egon Skjørbæk, Arden.
2 Gunnar Bagh, Skagen.

~ 3 Skov- og Naturstyre[sen.
4 Danmarks Naturfredningsforening.
5 Danmarks Naturfredningsforening vlEigil Torp Olesen,Skagen.
6 Forsvarets Bygningstjeneste, Vestre Byggeadministration, Sct.Mathias Gade 96 B, 8800

Viborg.
7 Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.

Ijø- og Energiministeriet
i.:IHOV- ogNaturstyrelsen
J.nr. SN 1996·\ '-\\\ \~ --00 \ ~ .:
.~~t.nr.

\oh



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

Aalborg, den 15 1l 99

Skagen kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Vestre Strandvej 10
9990 Skagen.

FS 65/1999: vedr. lejemål til matr.nr. 14 as Skagen markjorder.

De har ved skrivelse af28. oktober 1999 anmodet om tilladelse til forlængelse af lejekontrakt
med Forsvarets Bygningstjeneste til en del af matr.nr. 14 as Skagen markjorder.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. januar 1962 - fredning af arealer
på Skagens Gren.

Overfredningsnævnet har ved tillægskendelse af 20. april 1978 meddelt tilladelse til, at
flyvestation Skagen anvender en bunker, der er beliggende på arealet og at der blev opstillet 2
høje rørmaster, samt at arealet blev indhegnet med et ca. l m højt trådhegn.

Tilladelsen blev givet for et tidsrum af 10 år.

Den 27. juni 1989 har fredningsnævnet forlænget tilladelsen for 10 år.

Den tidligere meddelte godkendelse forlænges hermed i yderligere 10 år, idet dog tilladelsen
bortfalder, såfremt Overfredningnævnets kendelse af 12. januar 1962 forinden ophæves i
forbindelse med en ændring af fredningsforholdene på Skagen Gren.

Sagen er behandlet i medfør af forretningsordenens § 9 stk. 4.

Godkendelsen, der er meddelt i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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REG. NR. 06do·oo

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00
l\:.odbg0.t i

Skov- og Natm"styrelsen

-1 MAJ 2000

Aalborg, den 28.4.2000

Vedr. FS 17/1998:

Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af Grenen
Museum's bygning, beliggende på matr.nr. 14 at Skagen
markjorder, Skagen, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1940 om fredning af arealer på Skagens
Gren .

Hoslagt fremsendes til orientering
protokollat af 27. april 2000.

fredningsnævnets

Med venlig hilsen

f. Sortsøe Jensen,

r"lll,W- og T~~nc1'gim!nisteriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr.SN1996- \:J.\\ {1'{-OOVo
Akt. nr. \ 2:>3



•
Protokollat, den 27. april 2000 vedrørende

FS 17/1998:

Ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning af Grenens
Museum's bygning, beliggende o matr. 14 at Skagenpa nr.
markjorder, Skagen, der er omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1040 vedrørende fredning af Skagens
Gren.

• Ingen var mødt eller tilsagt.

Fredningsen bemærkede, at denne sag sluttes under henvisning
til protokollat af 9. september 1998 samt at fredningsnævnet
den 1.marts 2000 har modtaget forslag til fredning af Skagens
Gren med omliggende vande.

Således passeret

Sortsøe Jensen.

•
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

REG.Nit O~OlO.OO

Aalborg, den 19.09.2000

Vedr. FS 43/2000: Målestation ved Kystudkigsstation Skagen .

• Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skagen kommune
tillige med udskrift af nævnets protokol for den 14. september 2000.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

1. Egon Skjørbæk,
2. Gunnar Bagh,
3. Nordjyllands Amt, Natur-og miljøkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vI Eigil Torp Olesen,

fA6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Danmarks Meteorologiske Institut, j.nr.00-1l-50,e 8. Farvandsvæsenet.

,~:'Yjø-og Energiministeriet
dkov- ogN?tur~tyrelSen
J;nr. SN 1996 -\ ~ \\ \l(~00 \"\.
A.<t.nr. ...) ~

\~tL,



Fredningsnævnet for Nordjylands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

• Telefon 96 30 70 00

Aalborg, denl8.september 2000

Skagen kommune
Skagen

Vedr. FS. 43/2000:

Ansøgning om tilladelse for Danmarks Meteorologiske Institut til at opstille må-
lestation ved Kystudkigsstation Skagen, på matr.nr. 14 aq Skagen markjorder,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 13. januar 1940 om fred-
ning af arealer på Skagen Gren og forslag til fredning af Skagen gren og om-
liggende farvande, fremsat den 1. marts 2000.

De har den 12. juli 2000 fremsendt ovennævnte ansøgning.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afuoldt den 14. september 2000 besigti-
gelse og forhandling i ovennævnte sag. Kopi af protokoltilførsel vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. log kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 14. september 2000 kl. 14.30
besigtigelse og forhandling i

FS. 43/2000: Ansøgning om tilladelse for Danmarks Meteorologiske Institut til
at opstille målestation ved Kystudkigsstation Skagen,på matr.nr. 14 aq Skagen
markjorder, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar
1940 om fredning af arealer på Skagen Gren samt forslag til fredning af Skagen
Gren med omliggende vande, fremsat den 1. marts 2000.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem Egon Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Gunnar Bagh.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødt Mogens Andersen og Per
Andersen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jesper Refn samt for lokalafdelingen
Eigil Torp Olesen og Ove Kromann,

For Skov- og Naturstyrelsen mødte Lisbeth Friis Hansen samt for Nordjyllands
Statsskovdistrikt forstfuldmægtig Jesper Brodersen,

For Skagen Kommune mødte Erik Vium,

For Danmarks Meteorologiske Institut mødte Henning Strårup og Claus Nehring,

For Farvandsvæsenet mødte Poul LilIienskjold og Kim Løvgren,

Der fremlagdes skrivelse af 12. juli 2000 fra Skagen Kommune med bilag 1 - 7.

Poul LilIienskjold bemærkede, at han vil undersøge, hvornår der er meddelt dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 til at opføre kyst-
udkiksstationens bygning.

Claus Nehring redegjorde for og henviste DMI's ansøgning. Der ønskes opstillet
en skyhøjdemåler på ca. 1,5 meter, en automatisk nedbørsmåler på ca. 1,8 meter,
en Present Weather Sensor på ca. 2,3 meter samt et målerskab på en stander på ca
2 meter indeholdende temperatur- og fugtighedsmåler. En eksisterende solautograf
opretholdes midlertidigt, men fjernes efter 1 år og den eksisterende "engelske hyt-
te" og nedbørs-måler fjernes straks.

Formålet med opsætningen af disse instrumenter er en intensivering af målingerne
til hvert 10. minut, hvilket kræver en automatisering.

Claus Nehring og Henning Strårup erklærede på vegne Danmarks Meteologiske
Institut, at man er indstillet på at fjerne de af ansøgningen omfattede instrumenter i
forbindelse med Farvandsdirektoratets fjernelse af bygningen.

Jesper Refn, Lisbeth Friis Hansen og Mogens Andersen forslog, at man forsøger
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at finde et andet sted at opstille instrumenterne, der på den foreslåede placering vil
kunne ses fra Fyrvej og stranden. De foreslog endvidere, at instrumenterne males i
en camouflerende farve.

Henning Strårup oplyste, at det ikke har været muligt at finde andre steder, hvor
alle instrumenter kan operere optimalt.

Erik Vium tilkendegav, at han fmder det unaturligt at male instrumenterne.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte under hensyn til in-
strumenternes relativt beskedne størrelse, og placeringen dels i tilknytning til den
eksisterende bygning, dels ret lavt i terrænet i forhold til vejen og bag kystvolden,
samt til tilsagnet om fjernelse senest samtidig med bygningen. Det er et vilkår, at
instrumenterne males i en farve, der svarer til vegetationen på stedet.

De mødte blev vejledt om klageadgangen.

Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Skagen Kommune
frafaldt klageadgangen, medens Nordjyllands Amt forbeholdt sig denne.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



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

Aalborg, den 21. november 2002.

Forskningsgruppen Skagen Odde
Natur og Kultur
Postboks 221
9990 Skagen.

FS 18/2002: vedrørende opstilling afkildebrønd ved P-plads.

Den 23. april 2002 fremsendte De til fredningsnævnet en ansøgning om dispensation til
anbringelse af en brøndbygning af et stålskelet med glasbilleder over et borerør på matr. nr. 14
aq, Skagen markjorder.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 og forslag af februar
2000 til fredning af Skagen Gren m.v.

Nævnet har - uden indkaldelse i denne sag - foretaget en besigtigelse den 19. juni 2002. De
har modtaget udskrift af denne besigtigelse og er anmodet om at meddele nævnet, såfremt De
ønskede indkaldt til møde, hvilket De ikke har gjort.

Den fortsatte behandling af sagen er herefter sket på skriftligt grundlag.

Under hensyn til, at den foreslåede brøndbygning vil fremtræde som et fremmedelement i
landskabet, særligt under hensyn til planerne for regulering af parkeringspladsen ved Grenen,
hvorefter denne mod øst - omkring borerøret - foreslås afgrænset ved klitopbygning, finder
nævnet ikke at kunne meddele dispensation til det ansøgte.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for NordjyUands amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 16. december 2002.

Nordjyllands Amt
Teknik og Miljø
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst.

FS 55/2002: Vedrørende ansøgning om tilladelse til at ombygge sommerhus beliggende
på matr. nr. 24 b Skagen Markjorder, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 23. januar 1940 og forslag til fredning af Skagen Gren (lb.nr. 58).

Deres journal nr. 8-70-51-8-841-0001-01.

Ved skrivelse af9.oktober 2002 har De fremsendt en ansøgning fra ejeren til foretagelse af
ombygning af ovennævnte sommerhus.

Fredningsnævnet afholdt den 11. december 2002 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi af
protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Sommerhuset er beliggende på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23.
januar 1940 og forslag til fredning af Skagen Gren, hvorefter der ikke må opføres eller
opstilles ny bebyggelse, men fredningsnævnet kan tillade ombygning og restaurering af
eksisterende bebyggelse, hvis det sker med henblik på at forbedre byggeriets udseende og
indpasning i landskabet.

Nævnet kan meddele principgodkendelse af, at den sydlige terrasse inddrages under boligarea-
let og den nye sydgavl for halvdelen af arealet kan bestå af glas, samt at huset kan tilbygges en
meter mod nord og at der kan isættes termoruder i de eksisterende vinduesåbninger. Defekte
brædder i vægbeklædningen kan udskiftes. Idet tagdækningen af eternitplader udskiftes med
mørkt tagpap og den mørke vægfarve bibeholdes, vil huset ved en helhedsbedømmelse
fremtræde forbedret.

En øgning afhusets højde kan ikke tillades og der må ikke etableres ny terrasse foran
østgavlen.

Det fomdsættes, at der til nævnet fremsendes tegninger til endelig godkendcIse.

En udgravning af kælder inden for det eksisterende hus kræver ikke nævnets godkendelse.

_ Afgørelsen er tmffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l 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, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Den 11. december 2002 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og
forhandling i

FS 55/2002:

Ansøgning om tilladelse til at ombygge sommerhus beliggende på matr.nr. 24 b Skagen
markjorder, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 23. januar 1940 og
Forslag til fredning af Skagen Gren {lb.nr. 58).

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Egon
Skjørbæk og det kommunaltvalgte medlem Gunnar Bagh.

Ford Nordjyllands Amt mødte Mogens Andersen.

For Skagen Kommune mødte Jens Iversen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Eigil Torp Olesen.

Ejeren Line Hjort Kristensen mødte sammen med ægtefællen Torben Kristensen og arkitekt
Per Laustsen.

Arkitekt Per Laustsen redegjorde for dispensationsansøgningen:

For at øge dørhøjden på døren i østsiuen ønskes tagkollstruktionen hævet 15 cm ved ilæggeise
af en yderligere rem. ~temittagdækningen udskiftes med mørkt 'tagpap. Der tilbygges en meter
på nordgavlen for forbedring af toilet og bad. Qer regnes med forlængelse aftagfladen
herunder til tagudhæng som i dag. Den overdækkede terrasse mod syd ønskes inddraget i
boligarealet, bortset fra et tagudhæng som over nordgavlen. Den nye sydgavl ønskes udført
med glas i ca. halvdelen af gavlens bredde og eventuelt med skydevægge. Husets vinduer
ønskes forsynet med termoruder og der ønskes udført kælder.

Såvel Nordjyllands Amt som Skagen Kommune kunne anbefale det nu skitserede projekt.

Danmarks Naturfredningsforening kunne acceptere ændringerne bortset fra ændring i
husets højde, idet det fandtes afgørende, at huset er mindst muligt synligt i terrænet.

Skov- og Naturstyrelsen har afgivet udtalelse den 30. oktober 2002.

Nævnet voterede og besluttede principielt at imødekomme det ansøgte bortset fra ændring i
husets højde samt under fomdsætning af, at der ikke etableres terrasse foran den sydlige gavl.
Detailtegninger til den ydre udfomming fremsendes til nævnet til endelig godkendelse.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

RE6.Nl o~:20. (J(J

Pernille Marryat Christensen
Fyrvej 20
9990 Skagen

Aalborg, den 4. maj 2004

FS 12/2004 - vedrørende matr.nr. 23 c Skagen Markjorder.

Ved afgørelse af 17. marts 2004 efter besigtigelse 10. marts meddelte fred-
ningsnævnet dispensation til udførelse af en tilbygning til beboelseshuset på
ovennævnte ejendom samt en ny carport med udhus, ca. 60 m2 til afløsning
af en eksisterende carport.

Under besigtigelsen ønskede Nordjyllands Amt og Skagen Kommune car-
porten opført med lavere tagrejsning end den ansøgte - 50-60° - under hen-
syn til synligheden fra de omgivende arealer, hvilket De erklærede Dem ind-
forstået med og nævnet har herefter besluttet, at taghældningen på carporten
skal svare til taghældningen på den del af beboelseshuset, der ligger nær-
mest carporten, d.v.s. ca. 25°.

De har nu ved skrivelse af 31. marts 2004 ansøgt om tilladelse til at carpor-
tens taghældning bliver 45° og tilkendegivet, at De vil foretage yderligere
slørende beplantning på grunden .

• Sagen har været skriftligt behandlet.

Fredningsnævnet har herefter besluttet at fastholde den tilladte taghældning
på carport - og udhusbygningen under hensyn, dels til bygningens synlig-
hed, dels til at den tilladte taghældning svarer til taghældningen på den nær-
mest liggende del afbeboelseshuset og således ikke arkitektonisk vil frem-
træde afvigende.

Det bemærkes, at nævnets oprindelige afgørelse er truffet efter nøje drøftel-
se og vurdering.

Afgørelsen, der er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan in-
den 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.

----------------
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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 i klagen.

Sortsøe Jensen

e Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Gunnar Bagh
3. Skagen Kommune
4. Nordjyllands Amt
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening att. Eigil Torp Olesen
7. Skov- og Naturstyrelsen
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