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År 1960, den 16. december, afsagde over-fredningsnævnet
på grundlag af mundtlig og skriftlig vctering følgende
kendelse
i sagen nr. 1296/58 vedrørende fredninb af "Sønderbjerg" m. v.
p~ Anholt.
I den af frednin6snævnet for Randers umt den l. juli 1958
afsagte kendelse hedder det:
"Ved Randers amts fredningsnævne kendelse af 28. okt"ber
1938, der' stadfæstedes ved overfredningsnævnets kendelse af
7. november 1939, til hvilken kendelse slutter sig tillæg af
29. august 1946, 20. august 1948, 20. juli 1951 og 27. oktober
1952, blev arealer af matr'. nr. 43a Anholt, den såkaldte "Ørken"
fredet.
Denne frednine;;omfatter na vnlig arealerne øst Clg nord foren linje, der som sydligste udgangspunkt hul' et punkt på
kysten ved "Hermansgave". Linjen fk:: l e:; er plantagens nordøstgrænse o~ dennes forlængelse til nordøsthjørnet af plantagen nordøst for Anholt by, hvorfra linjen tZår mod vest til "Storenslyns"
og derfra mod nord indtil et punkt, hvorfra linjen går mod
vest pC:.i.rallelt
ved Havnevejen i en afst::..nd
af 150 meter nord
for denne.
Foruden at frede arealerne 0st og nord for den nævnte linje
fuldstændigt indeholder kendelsen en restemmelse under punkt 7,
hvori det hedder:
"Den del af matr. nr. 43a, der ligGer vest fOI' linjen "Hermansgave" ....hnholt by, må kun bebygges med forbehold af nævnets
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godkendelse af bygninGens farve og hele udseende til enhver
tid."
Denne store fredning blev indtil 1956 suppleret med deklara tioner ang~ende tre rr.indree jendomme, nemlig mat!·. nr. e 39
Anhol t, 8n lod af matr. nr. 43a (kaldet "Klottens Klet") og
matr. ny. 15g Anholt (kaldet "Stigsholm" ), angJ~ende hvilke
ejendomme foreligger deklarationer henholdsvis af 18. marts
1939, 20. marts og 22. marts 1939 og 29. marts og 6. april 1939.
Fredninbsnævnet har den 29. august 1946 i anledning af en
skriv~lse af 26. juli 1946 fra Danmarks naturfredningsforenine
foretaget en besigtigelse af de ikke ved den fornævnte kendelse fredede terrangenstanc1e "Sønderbjerg" og "Nordbjerg". Denne
besigtigelse efterfulgtes ikke af nogen fredningssag, endsige
nogen kendelse, men nævnet udtalte, at den landskabelige linje
ikke burde brydes ved eventuel bebygeelse af "Sønderbjerg" og
"Nordbjerg", men at byt'jrlingerne
burde placeres s~ledes, at de
ikke blev synlige fra havet og øens veje, og at de burde være
mørke, og tagene belagt med græstørv eller lyng.- Nævnet udtalte videre, at almenheden ikke burde hindres i at færdes til
fods i naturen p~ "Sønderbjerg" og "Nordtjerg" som hidtil,samt
at parceller ikke burde indhegnes med pigtr~d eller anden metaltr~d, men kun med levende hegn.
Det foran anførte tjener som baggrund ved vurderingen af et
rejst krav om fredning af "Sønderbjerg" med omgivelBer.
En henvendelse desang~ende, dateret 24. juni 1956, hidrører
fra sognel"8dsfo rmund Robert naSILUS sen, Anholt, der Var og under
nærværend e sags behandling stadig er'lokalt medl em af fredningsnævnet.
I cft8r~ret 1956 modtog fredninesn~vnets formand skrivelser af 26. og 28. august fra skovrider Thyssen, Ebeltoft, p~
vegne vedkommende lokale naturfredningsforening, der ønskede
fredninessag gennemført.
Endvidere har der fra privat side været rettet telefoniske
og mundtlige henvendelser, der gav udtryk for ønsket om en
fredning af "Sønderbj erg".
Anledningen til de nævnte henvendelser var, at ejeren af
matr. nr. 4lk Anholt by og S06n, en lod, der i retningen hovedsagelig nord-syd strækker sie hen over "Sønderbjergs" sydligste
og højeste omr~de, cund. theol. og cand. jur. Bendt Friis, Told-
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bodgade 79, København K., havde p~begyndt opførelsen af et
sommerhus p~ sin lod, hvilken bebyggelse formentes at øde·
lægge udsigten mod nord fra toppen af "Sonderbjerg".
I den ene af de private henvendelser (fra skovrider Paul
Jen~en, Nonneholt,M~riager, der er ejer af en grund, som
strækker sig fra kanten af "Sønderbj erg" mod øst) henledes
fredningsnævnet s opmærksomhed p~, at almenhedens færdsel p~
syd- og vestsiderne af "Sønderbjerg" resul terer i stier,
hvor v&ndskyl og vind straks bortfører materiale, hvilken
erosion efteh8nden forårsager store skred, der formentlig
med ti den vil true selve "Sønderbjergs" eksistens, hvilket
b0lgeslaget ved bjergets fod ogs~ vil. Skovrideren, der forøv·
rigt er formand for-Naturfredningskomi teen for Mariager m.v. ,
har derfor e.nf0r-t,del8 at almenhedens færden ikke bel' finde
sted p8 "Sønd erbjergs" skr~ninger, og at h ensynet her-til tal er
imod bebyggelse p~ "Sønderbjerg", dels at "Sønderbjer-g" bør
beskyttes ved høfder.
Ved en af fredninbsnævnet fOranstaltet foreløbig besigtigelse i sommeren 1957 blev det konstateret, at den fOrnævnte
bygning &f ejeren, Friis, var placeret halvt nedgravet i en
sydvendt skr"4.ningaf en hulning i "S0nderbjergs" sydligste
del, såltides ut man fra "Søndercjergs" allersydligste top ved
at se nord p~ ikke kan undg~ straks at se p~gældende SOffiillerhus p~ den anden ei1e nf lavningen.Sommerhuset ind eholder en enkel t stue; det er opført af
bet0ntlokke. Taget er af træ og tagpap. Indgangsdøren er i
sydvæggen, af hvilken den væsentligste del optages af vinduer.
Ved besigtibelsen var jorden umiddelbart omkrinc huset
uden veget&tion.
S~ledes so~ ~omIDerhuset er anbragt, påtvinger det en fornemmelse af brud i betragteIsen af en i~vrigt uberørt, storslfiet natur.
Af en fremlagt ~k:rivelse ses, at ejeren kunne tænke
sig at bygge en etafc ovenp~ den allerede fuldførte eta€e,
hvilket naturligvis ville medføre, at sommerhuset blev endnu
mere synligt end i forvejen.
Ved besigtigelsen f~dtes i nærheden af sommerhuset anbragt to store tønder, der indvendigt er indrettede sem
sovepladser for b0rn.
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I forbindelse med besigtigelsen blev ført forhandlinger
med cand. theol. og cand. jur. Bendt Friis, der udtalte, at
han fo~ud for byggeliet havde overvejet at bygge nord for
bakken i stedet for, men at åen tanke blev opgivet, fordi byggeriet der, efter hans opfattelse, ville have ødelagt udsigten
'til "Sønderbjerg" fra S:3 at sige hole øen, ligesom hans færden
kunne have været iagttaget fra hele øen, hvorimod huset nu ikke
kan iagttages fra ~fstande over 100 meter.
Priis gjorde under de fortsatte forhc:mdlinger opmærks')m
p~, at han, hvis en fredningssag fører til, at hans sommerhus
skal fjelnes, m8 kræve fuldstændig erstatning, ved hvis udregning m8 tages i betragtning, at byggeriet er lovliet udført
p8 ikke fredet areal og under vidtg8ende hensyntagen til fredningsnævnet s programudtalelse af 29. august 1946, samt a t bYbgeriet har været vanskeligt, hvorfor arbejdsudgifterne har
været temmelig store. Dertil kommer materialeudgifterne.
Forhandlingerne med Friis endte med, at man enedes om at
udsætte sagen et 81' og en mAned med henblik p~ undersøgelse uf
forl igsmuligheder.
Denne undersøgelse har ikke ført til noget positivt resultat.
De i den nævnte besigtigelse og i forhandlingerne med
Friis deltagende repræsentanter for fredningsnævnet benyttede
lejligheden til ogs~ at forhandle med e j erne af andre arealer
på og ved "Sønderbjerg" , idet de p~6ældende repræsentanter
hældede til den anskuelse, at det burde undersøges, hvorvidt
der blandt lodsejerne var sterJning fol' en vis. fredning ikke
alene af "Sønderbjergs" sydlige top, men også de nordligere
dele af "S0nd erbj erg" samt areal erne ulliidd
elbart ø et for "Sønderbjerg" , hvilke arealer ikke hører under den del af matr. nr.
43a, for hvis vedkommende det er foreskrevet, at byg~eri kun
m8 ske med forbehold. af fredningsnævnets godkendelse af bygningens farve og hele udseende til enhver tid.
Det viste sig, at der blandt lodsejerne var Qogle, der var
enige med fredningsnævnets repr~sentanter i, at det var 0nskvær'digt at søge at opnå en omfattende fredning en gang for alle,
hellere end en stykkevis fredning efterh8nden, og muligvis
efter at skader var sket.
Blandt disse lodsejere vu.r ejeren af matr. nr. 41r Anholt,

5.

•
I

•

Anholt sogner~d, der ved deklaration af 21. oktober 1957,
tinglyst 22. november s.a.~ fredede hele nævnte lod mod kunstige indgreb af enhver art, og gav almenheden ret til kontroll eret adgang.
Ejeren af mltr. nr.e 41b og 41g Anholt, lektor Mirjam
Munck Schøning-Jepsen, Norm8svej 37J København Valby, fredede
ved deklaration af 7. juli 1957 J tinglyst ll. september s.a.,
sin del af "Sønderbjergs" østskrAning mod bygteri, beboelse
og anbringelse af faste indretninger.
Anholt sognerAd har endvidere ved deklaration af 21. oktober 1957, tinglyst 22. november s.a., fuldstændig fredet matr.
nr. 4lf Anholt, en mindre lod øst for "Sønderbjerg", hvorpA
er opstillet et mindesmærke for fOrliste Anholtbeboere •
SognerAdsformand hobert Rasmussen, Anholt, har ved dekla·
ration af juli 1957, tinglyst 22. november s.a., underkastet
en lod af matr. nr. 32a Anholt (ved "NordbjerB") en begrænset
men betydningsfuld fredning.
Endelig har daværende ejer af matr. nr. 43a m. fl. Anholt,
kammerjunker H.F.h. von der Maase, Anholt, ved deklaration
af 28. oktober 1957, tinglyst 19. december s.a., givet fredningsnævnet for Randers amt medpAtaleret m.b.t. hidtil rent. _
private fredningsbElstemmelser vedrurende f01gende sommerhusgrunde: 431, 43m, 43n, 43Q, 43p, 43~, 43r, 43t, 43u, 43v, 43x,
43y, 43z, 43æ, 43ø, 43aa, 43ab, 43ad, 43af, 43ag, 43ai, 43ak,
43al, 43an, 43ao, 43ap, 43aq og 43as Anholt. Den hidtil private frednin[ vedrørende disse nævnte matr. nr.e angAr forhold
som:
FOlbud mod erhvervsvirksomhed m.v.,
kontrol med bebYCielse m.v.,
regulering af bebyeeels9rs <tntal m.v.,
forbud mod udstykning,
udgifter til veje o.l.,
forbud mod hevn m.v. og
diverse andre forhold.
De fornævnte fredninger er ydet af lodsejerne uden erstatning.
Medens fredningsnævnet s repræsentanter i sommeren 1957
forhandlede med forskellige lodsejere, havde de ogsA lejlighed til drøftelser med en I'E:pr'æsentant
for ejerne af matr. nr.
4le Anholt, hvilken lod er beliggende omkring Sønderstrand-

6.

I

I

•

vejen og til dels n~r op p~ "Sønderbjergs" skråning. Ejernes
repræsentant f/tV udtryk for, at ejerne kunne for·ventes uden
erstatning at ville frede lodden vest for Sønderstrandvejen
(arealet omkrin~ "Kringh3j") fuldstændigt, og at frede omr~det øst for Sønderstranovejen, s~ledes at arealet inden for
100 meter fra det p~ matr. nr. 4lf Anholt opstillede mindesmærke foy· forliste Anholtbeboere fredes og bevares fuldstændigt, dog at ejerne forbeholder sig at holde dette areal beplantet, medene den evrige del af arealet ost for Strandvejen
kun fredes i det omfang, at det eksisterende ~omrnerhus bevare~
at endnu et må opføres, og at beplantning må ske.
En deklaration angående fredning af matr. nr. 41e i overensstemmelse med de givne retningsl~nier blev senere udarbejdet af fredningsnævnet 0E, underskrevet af d en ene af loddens
to ejere, nemlig af lektor G~ston Thierry, Odensevej 28,
Hjallese.- Den anden ejer, fru Ellen Thierry, født Scheel,
Dyrehavevej 9, Kl&mpenb0rg, n~ede ikke at meddele sin underskrift, før hun døde i efteråret 1957.- En af hendes arvinger
ønskede en del oplysninger fra fredningsnævnet, inden han fer
sit vedko~mende underskrev nogen fredningsdeklaration, og
ved nærværende kendeIses afgiv8lse foroligger stadig ingen
underskrift fra p~gældende arving.
Sognerådsformand Rotert hasoussen har stillet i udsigt, at
hans søster, fru Edith Dan, Kildekrogen 15, Søborg, fuldstændig vil frede den lille lod matr. nr. 41x, nabolod til matr.
nr. 41f, af hensyn til mindesmærket p8 sidstnævnte lod.- Nogen
deklarati~n herem er ikke udfærdiget.
Endelig har fredningsnævnets repræ~cntanter isoffimeren
1957 p~ Anholt ført forh~ndlinger med en af ejerne af matr.
nr.e 4lv, 41c, 46b, 47b, 47a og 41q Anholt, hvilke lodder
ejes af fire søskende i f~renin[,. Den p8gældende medejer,
fru Inger Nyboe, SVånernøllevej 59, Hellerup, kunne g~ ind for
en fr·edning af alle de anfø rte numre, dog med ret til bepl::J.ntning o~ l~t til opførelse af:
Eet hus, skjult af beplantnins, p~ 4lv,
eet hus på 41c,
bibeholdelse af tre bYbninger og et udhus p~ 47b,
eet hus ved "S0nderbjergs" fod p~ 41'1,
idet de p~zældende huse først m~tte opføres 8fter frednings-
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nævnets forudg~ende godk~ndelse af tegninger og farver.
ED efter aftalen med fru Nyboe udarbejdet deklaration blev
senere af nævnet sendt hende, for at ejerne kunne skrive wlder.
1n af medejerne, dispachør Kjeld Skovgaard-Petersen, Bred[ade
71, København K., meddelte derefter ved skrivelGe af l. oktober 1957 fredningsnævnet, at han samr"en med en broder' og medejer, civilingeniør Jes Skovgaard-Petdrsen, Enhojvej 9, Aller0d, havde bennemg~et den fra nævnet gennem søsteren, fru Nyboe, modtagne deklaration, og at mL.n i princippet var enige
deri med enkelte mindre væsentlige ændringer •
Di spachør Skovbaa1'd-Petersen gav imia lertid udtryk far
den opfattelse, at der burd8 udarb8jdes en samlet fI'ednin;splan for "Sønder'tjerg"plateauet, Of. at hu.n og hans søskende,
hvis kommunen var interesseret deri, og hvis de p8t:;'ældende
lodsejere var villige til at frede deles ~arceller - evt. ~od
en mindre erstatning - også ville frede deres parceller efter
de af nævnet givne retningslinjer og derudnvel' bidr~Ge til
fredningsudgifterne.- I mangel af en sumlet fredning af "Sønderbjerg"arealerne - i særdeleshed af matr. nr. 4a Anholt,
tilh0rende Georg Karstensen - fandt dispaoh0r Skovgaard-Petersen en fredning af hans sø skendes og hans parcell er uden st~rre praktisk værdi.
Ejer'en af matr. nr. 41i Anholt, forna:'vnteskovrider Paul
Jensen, Nonneholt, Mariager, har erkendt det berettigede i en
fredning af sslve "Søndercjergs" skr~ning p~~ matT. nr. 41i;
han har derimod ikke kunnet anerk~nde betimeligheden af fredning af matr. nr. 41i iøvrigt.
Da den med cand. theol. og cand. jur. Ben0t Friis aftalte
frist nærmede sig sin 8.fslutning, benyttede frednincsnævnets
formand, dOffimerA. FOi, lv'l'=i.riager,
der ikke h<'Jvaehaft ll'.;jlighed til personlig at besigtige Friis' somuerhus i omgivelserne
ptil"Sønderbjere", sig den 10. juni 1958 af en muli[hed for at
deltage i hane.ers Amtsr8ds rej~e til Anholt, p~ hvilken rejse
fredningsnævnets amtsr'~dsvalt:temedlem, proprietær Chr. 1aursen, Drammelstrupgaurd pr. Tin?trup, dey' hell er ikke tidligere
havde haft lejlighed til ut se Friis' sommerhus, var n:ed.
Det samlede fredningsnævn, suppleret med sogner'f!ldsmedlemmerne Knud Ka.rstensen Of. Jtnton Nordby, Anhol t, benyttede
dagene 10. 0f, ll. juni 1958 til en nøje besi[tigelse af "Søn-
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derbjer'g" med omgivelser. Der var enighed om, i anledning af
det af Friis p~begyndte byggeri, at afholde kommissionsmøde
snarest, efter forudg~ende indkaldelse i statstidende og
lokale blade.
S~dan indkaldelse fandt sted i statstidende, nr. 60 for
mandag den 16. juni 1958, i Grenaa Folketidende, nr. 135 for
summe date, Jyllands-Posten, nr. 253 for 15. juni 1958, Politiken, nr. 256 for 17. juni 1958 samt i Berlinrske Tidende.
r indkaldelserne vro~ anf0rt, at fredningcnævnet afholdt
møde på Anholt tirsdag den l. juli 1958 om fredning af "SøndE:rbjerg", at m0det ber;yndte kl. 9 p~ matr. nr. 41k Anholt og
ville blive fortsat på andre ejendomme, at indkaldelsen gjaldt
ejerne af matr. nr.: 41a, 41y, 41k, 41r, 4li, 41h, 41g, 41b,
41n, 41q, 41p, 4ld, 41Q, 43a, 4a, 9b, 2a, 47b, 46b, 46a, 4lc,
41v, 41u, 41e, 47a, 41x, 41f, panthavere i SC:i.mme
ejendomme
samt servitutberettigede, brugshavere og andre interesserede.
I indkaldelsen påregnedes endvidel"e, at fredningssagen
l. juli 1958 blev optaget til kendelse, der evt. vil blive
afs~t s~mme dag.
Desforuden har frednin[:snævnet ladet forkynde en indkaldelse for' alle bekendte ejere og panthavere gennem postvæsenet. Denne forkyndelsesmåde har svigtet i enkelte tilfælde,
hvor de pågældende var bortrejste eller' lignende.
Endvid ere har indk:,lcl eIsen været bekendtgjort ved opslat':
i Anholt by.
Indkaldelsen i statstidende og dagbladene har været nødvendig, fordi noc:le af de påC;CEldendelodder er fælleslodder,
hvis ejere ikke med sikkerhed er nævnt i tingbogen.
:B'olindenmødet den 1. juli 1958 kl. 9 p~ "Sønderbjerg"
har fredningsnævnet den 30. juni givat interesserede lodsejere adgang til under et ,kort m",de i ø ens fo rsamlingshus at
rette spolgsm~l til nævnet og blive orienterede om sagen gennem nævnets svar.
Til den beramæede tid er afhnldt m0de med lodsejerne på
"Sønderbjergll, under hvilket møde de modte lodsejere har haft
lejlighed til at udtale sig og nedlæge'e p8stande.
Enkelte lodsejere har udtalt sig skriftligt overfor nævnet.
Ang~ende spørgsm81et Offi fredningssagen bør fremmeS bemærkes: Nævnet f inder, at "S0nder bj ertS" p8. AnhC'lt p~ grund af
sin skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, herunder p~
gr'und af udsigten til "Sønderbjerg" og udsi{;ten fra "Sønder, ,
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bjerg", har væsentlig betydning for almenheden, hvorfor den
rejste fredningssag bør fremmes.
Efter nævnets opfattelse bør fredningen ang~ ikke alene
selve "Sønderbjerg", men Obså bjergets om[ivelser helt over til
det omr!.ldeaf "Ørkenen", for hvi s vedkommende gælder, at byggeri skal være godkendt af nævnet, s!.lledesat der bliver en
harmonisk overgang fra den del af den fredede "Ørken" i øst,
som m8 bebygges, efter at nævnet har godkendt tegninger m.v.,
over de hidtil ikke fredede lodder mellem "Sønderbjerg" og
"0rkenen", Ob til selve "Sønderbjergs" skråninger" og øverste
sydlige områ de, d er"lige som den væsen tlic;ste del af "Ørkenen"
b0r holdes helt fri for bebyggelse.- Fra det sydligst~, øverste
plateau af "Sønderbjerg" - helt fri for bety e:; g else - bør der
være harmonisk overg&ng til åe nord for li€genåe arealer, hvis
bebyggelse kun bør ske under fredningsnævnets medvirken.
E'redningsnævnet finder endvidere, at der bør ske en tydelig~ørelse af, for hvilket område punkt 7 i nævnets kendelse af
28. oktober 1938 gælder, idet udtalelsen "den del af matr. nr.
43a, der ligger vest for linjen "Hermansgave" - Anholt by, må
kun bebygges med forbehold af nævnets godkendelse af bYbningeD~
farve og hele udseende til enhver tid", kan misforst~ s, eftersom planto.gen "Hermansgave" og Anhol t by ikke er punkter, men
dækker" betydelige arealer. I forbindelse med denne tydeliggørelse mener frednin[,snævnet imidlertid, at der ogS!3 b0r finde en
rE::~uleringsted, for at skæmmende byt3beri mellelL "Linjen"Hermansgavc"-Anholt by" og fredningslinjen nordøst herfor, jfr.
kendelsen af 28. oktober 1938, kan undG~s.
Der vil herefter være at fastsætte fr"edninGsbestemmelser
for hvert af følgende omr8der:
A. "Sønd~rbjergs" sydligste del, omfattende følgende matr.nr.e
regnet fra vest mod øst til "Sønderbjergs" østfod: to lodder
af 41a, 4ly, 41k, en lod af 41a og 41r, hvis ejere er opgivet at være, regnet fra vest: Erik Hjorth, Peter Møller,
P.H. Larsens enke: Ane Larsen, Bendt Friis, Gisela Christensen og Anholt kommune.
I tilknytning hertil og fredet i samme omfan[ "Sønderbjergs" skråninger mod vest, syd of, øst på folgende matr.
nr.e regnet nord fra p8 Anholts vestkyst, langs kysten mod
syd, rundt om "Sønderbjergs" sydspids cc; TIlodnord: 43a, 2a,
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41q, 47t, 46b, 41c, 4lv, 41u, 41e, 4a, 9b og 2a, hvis
ejere er opgivet at være: Frederik von der Maase, samme,
Kristian Emil Steffensen, Georg Karstensen, Erik Hjorth
og Peter Møller, P.H. Larsens enke: Ane Larsen, Bendt Friis,
Gisela Christensen, Anholt kommune, Paul Jensen, Meinert
C. Sørensen m. fl., Mirjam Munck Schøning-Jepsen, samme,
Erik Hjorth m.fl., Kjeld Skovgaard-Petersen m.fl., A/S Sol·
halt, samme, samme, Kjeld Skovcaard Petersen m.fl., Svend
hasmussens enke: Sofie Rasmussen, GaDton Thierry m.fl.,
Georg Karstensen, Kristian Emil Steffensen og Frederik
von der Maase.
I tilknytning hertil og ligeledes fredet p8 samme m~de
en strimmel af ffiatr.nr. 43a Anholt.- Herom bemærkes, at
den almindelige strundfr-edning i henhold til loven for
tiden er til hinder for ethvert byg€;eri p~ den del af
matr. nr. 43a, der er beliggende mellem havet o~ følgende
matr.nr.e: 41p, 41i, 41r, 41a, 41k, 41y, 4a, 9b og 2a,
svarende til strækningen fra syd0sthjernet af matr. nr.
41p, ost for Sønderstrandvejen syd og vest om "Sønderbjerg"
og videre mod nord til nordskellet for matr. nr. 2a.
Selvom ~ræsvæksten p8 Anholt i fremtiden skulle brede
sig s~ledes, at selve lovens ord ikke længe!~ var til hinder for byggeri p8 den p86~ldende [trækning af matr. nr.
43a, S:3 skal fremtidig nærvæ!'ende frednin[; være til hinder
for ethvert bygzeri der, jfr. nedenfor ad A.
B. Den del af "Sønderbjerg", som ikke allerede er nævnt under
A, og som er beliggende p8 og udeør fclgende matr.nr.e:4a,
9b, 2a Anholt.
C. Omr~det øst for "S0nderbjergs" østfod, nemlie de arealer,
som ikke er ~ævnt under A eller E, o~ som udgør følGende
matr.nr.e fra syd mod nord: 41p, 41i, 41h, 41d, 41g, 41b,
410, 41n, 41q, 47a, 47b, 46a, 46b, 41a, 41c, 41x, 41v, 41f,
41u og 41e, hvis ejere er oplyst [Lt være: Vilhelm Krarup,
Paul Jensen, Meinert C. Sørensen m.fl., Vilhelrr.Krarup,
Mirjam Munck Schøning-Jepsen, samme, ViGgo Jensen, Erik
Hjorth m.fl., Kjeld Skovgaard-Petersen m.fl., A/S Solholt,
samme, Anton Nordby (tidligere Christensen), A/S S01holt,
Adolf Rasmussen m.fl., A/S Solholt, Edith Dan"m.fl.,Kjeld
Skovgaard-Petersen m.fl., Anholt kommune, Svend Rasmussens
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enke: Sofi~ h~smussen og Gaston Thierry m.fl.
D. Det område af matr. nr. 43a ("Ørkenen"), der, jfr. foran,
er beligGende mellem "linjen "Hermnnsgave"-Anhol t by" og
fredningslinjen nordøst herfor, og som mod nord begrænses
af en linje stik vest-øst over Anholt kirkes nordligste
punkt, mod syd af havet •
.Fredningen har f01~ende omfang:
ad A) Arealerne må ikke bcbYCges, hverken vedvarende eller
midlertidigt, og ikke forsynes med indretninger til
beboelse, ligesom der heller ikke m~ opstilles kiosker,
skure, elmaster, ensilagebeholdere, eller overhovedet
anbringes faste indretninger. Der m~ heller ikke p~ omr~det henlægges eller henkastes nffald, anbringes møddinger, afgrøder eller andet. Der m~ ikke foretages udgravnin&:;el'
eller iøvrigt gøres indgreb i den nuværende naturlige tilstand. Arealerne m~ iklte beplantes. Den nuværende naturlige bevoksning p~ "Sønderbj ergs" skramter 1:est~ende af enebær m.v. skal bibeholdes og m~ frit brede
sig p~ skr~ningerne, således at disse i videst muligt
omfang beskyttes med erosion af enhver art. Det st~r
ejeren fri t for p~ skråningen efter forhandling med
fredningsnævnets lokale repræsentant til supplering af
den naturlige bevcksning at S8 eller plante slåen,
kli trose, kams jatkarose, tornblad, bukketorn eller'
hvidtjørn, hvilke planter ant8.gelie;vil ktL11.ne
gøre
fyldest, og som formentlig er e[nede i den rækkefølge,
hvori de her er nævnt.
Oven p~ selre I1Sønderbjere;" skal det være ejeren tilladt at hugge af den nuværende bev~ksning og at fjerne
selvsåninger. OpdtIkning må ikke ske.
Der m~ intet foretages i strid med de til enhver tid
gældende regler om dæmpning af sandflugten.
Der tilsikres almenheden adgang til "Sønderbjerg" ad
vejen, der fra Sønderstrandvej fører over følgende
matr.nr.e regnet nord fra: 41t, 411, 41e, 4lu, 9b, 4lv,
4lc, 46b, 47b, 4lq, 4ln til den af Anholt kommune ejede
lod, mntr. nr'. 4lr. Almenheden har lie;eledes ret til
ophold p~ matr. nr.e 410, 4ly, 4lk, 410 og 4lr mod at
opføre sig ordentligt.
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Opstilling af skilte er forbudt.
Det af ekspeditionssekretær Bendt Friis p~ matr. nr. 41k
opførte somrr.erhusvil være at fjerne inden l. oktober 19EO.
Bendt ]'riis, eller senere ejere af matl'. nr. 41k efter aftale
med ham, har ret til enten personlig eller ved andres hjælp
at fjerne sommerhuset og retablere den nuturlige tilstund.
Er denne l'et tkke benyttet af ham, p~hviler det Anhol t kommune inden l. november 196J for egen regning at foretage fj 81-nelsen, herunder retablering CLf den naturlige tilstand mod
at blive ejer af alle materialerne i somm8rhuset.
Der ma ikke opstilles hegn af nogen art.
]'01 så vidt ung~r matr.nr. e 41v, 41c, 46b, 47b, 47a og
41q, hvis højeste omr8der ved denne kendeIses afsigelse er bevokset med bl. a. nåletræer, gælder den sarregel, at den nuværende bevoksning m~ bibeholdes og vedligeholdes af ejeren
og i et vist omfang skal bibeholdes, jfr. hez'om nedenfor ad C.
ad B) Den l andsk8.teli g e lin j e ID;) ikke bryd es ved evt. bebyggelse. Som hovedregel og i mangel af frednin~snævnets
tilladelse m8 bygningerne ikkE: være synlige fra havet
ell er ø ens ve je. Opf\Jrelse af b;YDlinger m~ ikke p~ begyndes, før der med fredningsnævnet er opnået enighed om
bygningernes placering, forn::og farver m.v. Udstykning
til bebyggelse m~ ikke ske i mindre lodder end l tønde
land, of,p8 hver lod !t8 kun bygc3es et sommer'hus og et
udhus. Pdrcellerne m~ ikke ind1egnes med pigtr~d eller
med c:.ndenmetal tl'sd - kun med levende hegn.
Fredningsnævnet kan gørG sin [ockendelse af bY~beri
betinget af beplantning, hvorved bebygt8lse skjules.
Der indrømmes almenheden ret til passage over de
uopdyrkede arealer af rEat:r.n ro. e 2a, 9b og 4a til stranden p8 cens v8stside.
V~d p~tegyndt udstykning til b8bygfelse, eller ved
p~be€yndt bebyggelse, skal der p~ ejernes bekostning
udlægges en sti p~ hver af de tre lodder til brug for
8lrnenheden og beboerne ved passage til stranden.
Der mB ikke aps til18s tel egI'afm2.ster, iskio sker,
beboelsesvoene eller andre skæmmende eenstande, herunder møddinger cg affaldsdynger.
ad C) P:3 matr. nr. {tlp m8 den sydlige halvdel ikke bebygges.
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p~ den nordlige halvdel m~ ikke være mere end ialt tre
huse, hvert med et udhus, evt. indeholdende garage.
P~ matr. nr. 41i m~ den eksisterende bebyggelse (et
hus og separat soverum) kun øges med en garage i til..
slutning til den best~ende bebYGg81se.
Matr. nr. 4lb m~ kun udstykkes i to parceller, een
øst og een vest for Sonderstrandvejen, omtrent p~ samme
størrelse.
P8 den vestliee lod m~ kun bygges eet hus med udhus.
P8 lodden ost fol' vejen m~ kun bygges to huse, hvert med
et udhus.
For matr. nr. 41q [~lder, at d8r mA bygges et hus
øst for vejen or et hus v~st for vejen, hvert med et udhus.
Matr. nr. 41e m8 kun udstykkes under hensyntat;en til
de nedenfor givne fredningsregler·, hvorefter der ikke må
bygges p8 lodden vest for Sonderstrnndvejen, ligesom der
heller ikke m8 bygges indenfor en afstand af 100 meter
fra min desmærket p~ matr. nr'. 41f.
De øvrige matr.nr.e i omr~det m~ ikke udstykkes til
bebyggelse.
Hovedreglen 8r herefter, at der p~ hvert matr.nr.
eller hver parcel kun m8 opfor8s et sOffimerhuseller
anden beboelse med tilhørende udhus. For matr. nr. 47b
gælder her en undt~gelse, idet denne ej~ndom allerede
er bebygget i videre omfang jfr'.herom nedenfor.
For hele C'mri3detunrSer C gælde))'at bY8eeri og tilbygning ikke rrJ8p8.becynces, fOrinden der med fredningsnævnet er forhandlet of,opnGet eniGhed om placering,
form og farver.
Fredningsnævnet kan gøre sin godkendelse af bebyggelse
betinget af beplantning, hvorved bc1::yge-elsen
skjul os.
Der m~ ikke opstilles telegndmc.ster, iskioskel',
beboelsesvogne eller andre skæmmende genstande, eller
henlægges moddinger, affaldsdynger ~.m.
ter m~ ikke indhe6Ues med pigtr'~}deller anden metaltr8d, kun med levende hegn.
Ang~ende matr.nr. 4le bemærkes, at lodden vest for
Sønders trand vejen (areulet omkring "Kringhø j") fredes
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og bevares fuldstændigt. Denne lod m~ derfor fremtidig ikke
bebygges, ligesom der ikke p~ anden m~de m~ indrettes bebo·
else, heller ikke midlertidigt, eller rum til andet bl'Ug.,
Arealet m~ ikke beplCLntes, men skal stedse henligge i sin
nuværende tilstand, bevokset med lyn~, enebær, gyvel m.m.
Grusgravning og lignend e m:3 ikke finde sted. Ej er'enhar ret
til at fæl de selvs~ninGer. Denne ret skal udøves s~ledes,
at arealet ogs~ fremtidig er lyngklædt med spredt bevoksning
med enebær, gyvel og enkel te fyrretræer', samt med de mindre
planter, ~om naturli~t vokser med lyng, enebær og gyvel.
Det areal af matr. nr. 41e, som liseer øst for Sønderstr'c
...
ndve jen, fred es i forskelligt omf<lne::.
For det are81, der ligger indenfor en afstand af 100 meter
fra. det sted pf:imat'!'.nr. 4lf, hvor et monument for forliste
Anholtbetoere Cl" opstillet, fredes og bevares fuldstændigt i
samme omfang, som arep..letomkring "Kringhc j "; dog har ejeren
lov ti l fuldstær.digt at t ily,lante dette ar eal.
p~ den resterende del af matr. nr. 41e foret~ges tilsvarende fredning, dog at der er forbeholdt ejeren ret til beplantning, ret til at bibeholde det eksisterende sommerhus,
og ret til at opfere endnu en teboelse, sGledes at der p8
dett8 areal m~ være ialt to sommerhuse med tilhørende udhuse.
G~ende personers uskadelige
og stilfærdige passaee over
matr. nr. 41e er tilladt.
For s~ vidt ang~r matr. n~. 4lv gælder, at ejeren har ret
til opførelse af et hus og ret til b8pl~ntning. Huset skal
placeres skjult p~ plateauet over for skrænten, efter at fredningsnævn8t f01~d har godkendt tegninger og farver •
p~ matr. nr. 46b m~ ikke bygges; ejeren har ret til beplantning.
For matr. nr. 4lc cælder, at ejeren har lov til at bygge
et hus efter nævnets for'udg:Jendegodkendelse C:lf tegninger og
farver; huset skal rlacert]s skjult i bevoksningt:n.
Matr. nl'. 47b fredes med bibeholdelse af nuværende, ialt
3, bygninger' og et udhus oven for skrænten samt cykelskur
neden for skrænton, og med r'E.ttil opførelse [lftilsva1'ende
bygning8r samme steder, u~r de nuværende g8r til grunde, dog
efter nævnets godk8ndelse Gf tegnincer og farver. Ejeren har
ret til beplantninb. De nuværende og evt. fremtidige bygninger skal holdes skjult ved beplantning.
Matr. nr. 47a m~ ikke bebygges. Ejeren har ret til at til-
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plante.
For matr.- nr. 41q gælder fredningen med forbehold af
ejerens l'et til beplantning, og med ret tilopførblse
af eet
hus ved "Sønderbjergs" fod, SG.rr.t
med ret til opførelse af
endnu eet hus, dette sidste ~st for Sønderstrandvejen, men
nærmere østskellet end vejen og begge forst efter forudg~ende godkendelse af terninger C[ farver.
ad D) Omr~det m~ kun bebygg~s med forbehold af nævnets godkendelse af bebyggelsens placering, farve og hele udseence til enhver tid. Der m~ ikke hegnes p8 anden m~de
end med levende hegn.
Som en fælles regel for omr;~derne A, B, C og D gælder,
at ejerne med husstande og gæster har ret til i ferier at bebo
deres lodder under ~nvendelse af telte.
Gældende regler om dæmpning af sandflugten skal til enhver
tid overholdes.
Angående de af grundejerne nedlagte erstatningsp~standG
bemærkes, at der fr'a Ebeltoft amtstue er indhentet oplysnin[
om ejendomsværdier , grundværdier og gr'undstigningsskyldbeløc
til brug ved erstatningsberegnineen.
Ved fastsættelsen af erstatningerne i anledning af fredningerne er taget hensyn til, at mulighederne for den brug,
der betinger p8lægningen af grundstignings skyld P8 en d el af
lodderne, holt eller delvist ophører, hvorfor det, jfr. lov
nr. 265 af 27. maj 1950 § 22 ID. f L mi;antages, at' erundstigningsskylden helt eller delvist slettes som offentlig prioritet p8 de fredede lodder. Ligeledes er der t&get h~nsyn til,
at grundværdien i medfør af samme lov kan ventes nedsat i
anledn ing af fredninger-ne.
Under hensyn hertil og til den hidtidige brug af p~gældende lodder samt disses værdi i forhold til pantegælden
finder fredningsnævnet, at panthaveres eller andre interesseredes rettigheder ikke berøres, hvor-for erstatningsbeløbene
vil være at udbetale til ejerne.
Medens indskrænkningerne i ejernes rettigheder er taget
i betragtning som motiverende udbetaling 8f erstatning, er
de fordele, som enhver ejer opn~r ved fredningerne af ae omkringlig[ende lodder, taget i betragtning sam motiverende e~
nedsættelse eller bortfald af erstatningsbeløbene. Frednings•
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n~vnet har i den fortindeIse haft for 0je, at de p~gæ1dende
ejendommes brug alt overvaddende er af I'ekreatione1 aI't.
Det er OgS8 taget i betragtning, at opretholdelsen af en
vis h~j standard med hensyn til størrelsen af sommerhusgrunde
og kvaliteten af bygningerne i sig selv er af værdi, b~de for
E;jerne og for kommunen, foruden for almenheden.
Fastsættelsen af de enkelte erstatningsbeløb m~ herefter
bero p~ et sk0n.
På baggrund heraf fastsætter nævnet fclgende erstatningsbeløb for fr6dning, indrømmelse af færdselsrettigh€;:derog fol'
ulemper:
Matr. nr.e
Ejere
Erstatninf;
kr •
41a (vestlig lod) (Fisker Erik Hjorth,Anholt
«opgivet ejer)
750,00
(Tømrer Peter Møller, Anholt
(Iopgivet ejer)
750,00
P.H. ~arsens enke:Ane L~rsen
41y
(utinglyst adkomst)
750,00
ekspeditionssekretær Bendt Friis,
41k
København
4000,00
41a (østlig lod) Jrøken Gisela Christensen, Anholt (opgivet ejer)
750,00
Anholt kommune
41r
0,00
41i
Skovrider Pa.ul Jensen,Mariager
0,00
41h
Hilda Marie hasmussen m.fl.
0,00
41g + 41b
lektor MirjaffiM. Schoning-Jepsen,
København
0,00
41n
fisker Erik Hjorth, Anholt m.fl.
(opgivet ejer)
0,00
41Q
dispachør K. SkovGaard-Petersen,
København, m. fl.
0,00
41p + 41d
pastor Vilhelm Krarup,København
0,00
410
tandlæge Viggo J€;:nsen,København
0,00
ingeniør F. von der Maase,Charlot43a
tenlund
1000,00
2a
do.
1000,00
4a
fisker Georg Karstensen,Anholt
1000,00
9b
fisker Kristian Emil Steffensen,
Anholt
1000,00

17.
Ma tr.nI'. e
47b,46b,4Ic,47a
46a
41v + 4lx
41u
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Bjere
Erstatning
A/S Solholt,Anholt
0,00
fisker Anton Nordby,Anholt
0,00
fru Edith Dan,Søborg, m.fl.
0,00
fru Sofie Rasmussen,Anholt,
(opgi vet ej er)
0,00
"lektor Gaston Thierry,Hjal41e
lese, m.fl.
0,00
Anholt kommune
0,00
41f
For sB vidt an[8r de ejere, hvis adkomst ikke er tinglyst,
deponeres erstatningsbeløbene, indtil de p~gældende ved tinblyst adkomst dokumenterer at være legitimeret til at kvittere
for erstatningsbeløbene.
Statskassen udreder halvdelen og handers amt~fond den
a.nden halvdel af e rstatningerne.
Kendelsen vil værB at tinglyse med prioritet forud fOr
pantegæld p~ de matr. nr.e, som fredninzen ang~r. Da forskellige lodder ejes af personer, hvis navne ikke fremg~r af tingbogen, og idet der ang~ende ejerforholdene henvises til de af
dommeren i Gren~ under 19. og 20. juni 1958 udfær'digede - under
sagen fremlagte - tingbogsattester, bestemmes, at nævnsformanden ved p;;tee-ningp8. et eksemplar Cl.f kendelsen angiver' de
matr. nr. e, hvorp8. lysning begæres.
P~taleretten tillægges fredningsnævnet for Randers amt p~
det offen tlige s vegne."
Kendelsen er forelagt for overfredningsnævnet i medfør af
naturfrednin~slovens § 19, stk. 3, hvorhos den er f'8a.nketaf
d e ned enfor n:r;vn
te e j er e.
Overfr~dningsnævnet foretog besi[tigelse af arealerne den
7. juli 1959 og drøftede i forbindelse hermed sagen med ankende, som hc,vde givet møoe, samt andre i sa.gen interesserede.
Under hensyn til, at nogle af de ankende ikke hs.vde kunnet
give møde p~ Anholt den 7. juli, navnlig s8danne, snID ikke
boede eller' opholdt sig p~ Anholt, drøftede overfreoningsr:lævnet sagen med en række ejere i et nyt møde, der afholdtes i
København den 10. november 1959. Endvidere har overfredningsnævnet dr0ftet sagen i nogle senere mødel'.
Overfrednincsnævnet er af den opfattelse, at fredningssagen af de i kendelsen anforte g..cundebør' gennemføres. Dog har
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man ment, at det fru Edith Dan m. ~l. tilhørende areal, matr.
nr. 41x, for hvis vedk0mmenoe kendelsen er p~anket, kan udg~
af fredningsarealet,eelø fordi der i 1958 er tinglyst en
privat deklaration p~ arealet,hvorefter dette ingensinde m~
2
bebygges, dels fordi arealet, hvis st0rrelse kun er ca. 750 m ,
og som i kendelsen er henført under omr~de C, er beliggende i
udkG.nten af frcdningsomr~det.
Som imødekommelse af ønsker fra ejernes side har overfr~aningsnævnet vedtaget følgende almindelige lempelser i
fr eanings servi tutterne:
Forbudene under A, B og C mod u.nbringelse af affald, mød"
dinger, afgrøder eller andet udg~r.
Bestemmelsen for områderne A, B, C og D om, at ejerne med
husstande og gæster har ret til i ferier at bebo deres lodder
under anvendelse af telte, ændres derhen, at fredningen ikke
skal være til hinder for 0pstilling af telte på arealerne.
Bestemmelsen under Å OID, at den nuværende n&turlige bevoksning p~ "Sønderbjergs" skrænter bestående af enebær m.v. skal
bibeholdes og frit m~ brede sig p~ skråningerne, skal ikke
være til hinder for udtynding og pass~nde beskæring af enebær'bevoksningE..'n
•
Bestemm~lsen under Å om, at der ikke må opstilles hegn
af nogen art, og bestemmelserne under B, C og D om, at der
ikke må indhegnes med pigtr'åd eller' med anden metal tri3d, kun
med levende hegn, ud~8r, dog at der ikke ved heening må lægges
hindrin[er i vejen for den under A 0mhandlede adgang fOr almenbeden til arealerne.
Dar er 0pnBet felg8nd e mind el ige ordninger med d e ankene e
ejere, jfr. dog ovenfor om d~t Edith Dan m.fl. tilhørende areal matr. nr. 4lx.
Frederik' von der M&aseJ ffiatr.nr. 43a, 2a:
Ejeren f~r tilladelse til at inddrage matr. nr. 2a og 43a
til landbrue. For de arealer, som anvendes til landbrug, gælder det i kendelsen indeholdte forbud mod udgravninger ikke,
og forbudet mod ensilagebeholdere skol ikke være til hinder
for' indretning af ensilagebehold ere pt1 de nævnte arealer, dog
at s4danne beholdere ikke ID8 rage mere end 2 m op over jordens
overflG:.de
•
I anledning af, at ejeren overfor overfredningsnævnet har
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gjort indsigelse mod den i kendelsen fremsatte opfattelse
vedrørende udstrækningen af det areal af matr. nr. 43a, p~
hvilket bestemmelsen om strandbyggelinien er til hind~r for
byggeri, har overfredningsnævnet den 30. november 1959 forelagt spørgsm~let for statsministeriet, som i sin svarskrivelse
af 10. december S.8. henviser til en s81ydende skrivelse af
18. oktober 1957 fra statsministel'iet til fredningsnævnet
for' hhnders amt:
"r skrivelse af 17. juni 1957 (j. nr. F.S. 28/1956) har
nævnet under hen visning til , at den for'græsvækst tlottede
strandbred pG Anhol t mange steder n4r me;;et langt ind i land,
s6fremt lyng, lav, sm~buske, gyvel og de blomster o.lign.,
som ofte findes mellem lyng og lav, ikke kan betragtes som
græsvækst i den i § 25, stk. l, pkt. l i lov nr. 140 af 7. maj
1937 om naturfredning nævnte forstand, forelagt statsministeriet spørgsm~let om, hvorvidt de nævnte planter er omfattet af
udtrykket "gr'æsvækst" i den omhb.ndlede lovbestemmelse.
r denne anledning skal man meddele, at udrn8lingen af afstanden til byggelinien efter statsministerietEopfattelse
alene bØl ske: fra det Qreal, som efter ordets almindelige betydning kan karakteriseres som strandbred, og at det ikke i
denne forbindelse kan tillægges betydning, om det tilstødende
areal er bevokset med græs eller' planter af den ncpvnte art."
1en 4. januar 1960 tilsendte overfredningsnævnet ejeren
en afskrift af stat smini s teri et s ('venn::r.vn
te skri velse, til
hvi s indhold overfredn ingsnævnet i skr'ivel se til e jeren af
22. s. m. henholdt sig. r samme skrivelse tillod overfr3dningsnævnet ejel'en, uanset at fredningssagen endnu ikke var uf sluttet, a t p:j begynde en bebyggels e med somruer·husemed r-espekt af
strandbyggelinien, jfr. statsministeriets ovenfor citerede
skrivelse, og iøvrigt p~ følgende vilkår:
p~ det areal af matr. nr. 43a,der ligger mellem matr •
•
nr. 41i samt 41p og strcmdbYiZi.el
rLnien , m8 der opføres eet hus
PB hver td. land, o_og ikke p8 skrænten, ps vilk~r, at tegnine
og beliggenhed t:.l;ffi: godkendes af fredningsnævnet.
p~ det areal, der ligger øst for den foran nævnte del af
matr. nr. 43a, vil der kunne bygges med respekt af strandbyggelinien, jfr. statsministeriets ovenfor citerede skrivelse,
og iøvriet i overensstem~else med fredningskendelsens bestemmel-
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se ad D.
Ved forh~ndlinger med godsejer Frederik von der Maase er
der opn~et eni[hed O~, at det i kendelsen under D angivne
areal afgr~nses s81edes (jfr. tillige det kcn~elsen vedhæftede
kort) :
Mod nordøst af en ret linie fra havet ved Skejnæs Hage
ig8nnem punkt 5.6 tæt ved stranden til punkt 11.2 C&. 400 m
vest for Ostebakken.
Mod vest begrænses arealet af en linie fra punkt 11.2 stik
syd i en længoe af cn. 1,9 km til punkt 8.8 ca. 700 ID øst for
Kringh0j. Fra punkt 8.8 af en linie stik vest i retnine mod
Kringhøj indtil det nordøstlige hjølne af matr. nr. 43av og
videre langs øst- og vestskellene for matr. nr. 43av's to lodder indtil grænsen for de under A og C anbivne arealer, hvilken grænse følges til havet. Eeskrivelsen er foretaget p~ grundlag af m~lebords11ad
IT.8lt1887 rettet 1957.
Herved udg8.r af omrqde D et rektant3ulært areal syd for
den i kendelsen nævnte linie mod øst fra kirket8rnet i Anholt
by, medens til [.engæld et trekantet areal begrænsle'\mod syd
af linien mod øst fra ki.rket8rnet, mod nordøst af linien fra
punkt 5.6 til punkt 11.2 ~g mod vest af linien stik syd fra
punkt 11.2 ind~ omr8de D.
N8r overfredningsnævnet har fundet det ubetænkeligt, at
det fOI'annævnte rektangulære areal syd for linien mod øst
fra ki Iket:'1rnetudge.r·af omrfide D, beror det pa, at en del
af arealet m8 r~reGTIes at ville medg~ til udvidelse af Anholt
by, at der er-gi vet tilladels e til bibehcldelse af flyveI)lhds
p8 arealet, hvilket m~ p8regnes at kunne modføre en vis bebyggelse af arealet, at dEr ikke knytter sig nogen væsentlig
interesse til en censurbestemmelse for det nævnte areal, samt
at godsejer von der Maase er indg~et P8, at den ovenfor
nævnte trekant indg~r i omr.s.deD.
Med hensyn til grænsen for omr~de TImod nordøst bestemmes,
at del ikke skål være ndgang til at opføre bygninger p~ de
højdepunkter, gennem hvilke grænsen i benhold til foranst~ende
er draget eller' p:~ disse højdepunkters skl·;~minger.
Erstatningen forhøjes til 4.000 kr.
Erik Hjort, del af matr. nr. fælleslod 41a:
Overfredningsnævnet har tilbudt ejeren en erstatning af
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2.000 kr., med tilføjende,
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at erstatning ikke Vil kunne udbetales, forinden arealet er blevet udstykket, eller ejeren tilv~jebringer en 'erklærin6 fra alle de undro i fælleslodden lodtagne ejere om, at erstatningen tilkommer ham. og at de derfor
ikke har' noge t krav p8 erstatning fo r fr Podning af det omhandl ede areal. Dette tilbud har ejeren tiltl'~dt.
Fru M. Schiønni~F-JepsenJ matr. nr. 4lg, 4lb:
Ejerinåen f~r tilladelse til p~ hendes arealer matr. nr.
4lg og 41b, hvoraf sidstnævnte er bebygget med et hus, at opføre yderligere -et hus p~ hvert af de to arealer. dog p~ vilk~r. at tegning forud godkandes nf fredningsnævnet. Hun tiltræder hE:refter frednineen af hendes arealer uden erstatnin6 •
Paul Jensen, m~tr. ~~. 41i:
Ejeren f~r tilladelse til PB matr. nr. 411. som er bebygget med to huse, at opføre yderligere tre huse med udhuse, dog
p~ vilk8r, at tegning forud godkendes af fredningsnævnet. Den
i kendelsen indeholdte tilladelse til opførelse af en garage
bortfald er. Kendelsen skal ikke 'Være ti l hinder for, at der
p~ arealet opsCl;tteset mindre, lavt skilt med pBskrift "Privat".
Ejeren tiltræder herefter fredningen af hans areal uden erstatning.
~ru Ane Larsen (P.H.Larsens enke) matr. nr. 4~y:
Ejerinden har ti ltr8 d t e t af overfr cOningsnævnet fremsat
tilbud om forhøjelse af erstatningen til 2.000 kr.
Vilhelæ Krar~p, matr. nr. 4lr, 4ld:
Ejeren, som ifclge kendelsen har tilladelse til at 0pføre
t:r-ehuse p8 den nordlige halvdel af matI. nr. 4lp, f~r ;yderligere tilladelse til at opføre t~e huse på det nævnte areal8
sydlige halvdel. Det er med hensyn til alle de seks huse et
vilk~r, at tegning fOTUd godkendes af fredningsnævnet. Ejeren
til træder herefter frecningen af hans ELrealer uden erstatnin[,.
Kristian Emil steffensen, m~tr. nr. 9b:
Ejeren fBI' tilladelse til p~ matr. nr. 9b at opfore seksten
huse p.§ vilk-3r',at telTIing forud godkendes af fredningsnævnet.
Der gives ikke almenheden adgang til arealet, hverken ad en
særlig sti eller icvrigt udenfor den sti, som nu fører op til
bjerget. Ejeren til tr-æa.erhereft~.r fredningen af hans areal
'l)denerstatning.

.
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Fru Sofie hasmussen, matr. nr.4lu har tiltrådt fredningen
af hendes areal uden erstatning.
Fru Gisela Christensen, efter kendelsen del af m~tr. nr.

,
,

fælles.:l;o.d
41c::..
nu ud~tlli.~etS()I!...!!!~~:'"n.r......
4l~:
Ejerinden har tiltrådt et af overfredningsnævnet fremsat
tilbud om forhøjelse af erstatningen til 2.500 kr.
Bendt Friis. matl'. nr. 4lk:.
Ejeren f B! tilladelse til at fuldføre det hue, hvis npførelse er p~begyndt, og til at opføre et udhue vest for huset,
p~ v1Ik~r, at tegning til husene forud godk~ndes af fredningsnævnet, at der udennm husene foretages en berlantning, der, når
den vokser til, vil Skjule becyggelsen. Ejeren tiltræder herefter fredningen uden erstatning.
Peter:.~.~udse~~øller~ .d.eLaf m&t~~ nr. fælleslod 41a:
OVE::rfredningsnævnet har ti lbudt e jeren en erstatning af
2.000 kr., med tilføjende, at erstatning ikke vil kunne udbetales, forinden arealet er blevet udstykket, eller ejeren tilvejebringer en erklæring fra alle de andre i fælleslodden lodtagne ejere om, at er'statningen tilkommer ham, og at de derfor
ikke har nG€:et krav P8 er'statning for fredning af det omhandlede areal. Dette tilbud har ejeren tiltl·~dt.
GeorF, Kars~en,
matr.nr. 4a:
Ejeren får tilladelse til på matr. nr. 4a at opføre seksten
huse på vilkår, at tegning forud godkendes af fredningsnævnet.
Der 8bnes ikke ved kendelsen almenheden adcang til årealet.
Ejeren til træder herefter fredningen uf hans areal uden erstatnine.
Peter Adolf hasrnuss€n o~ fru Katrine Rasmussen, del af
matr. nr. fælleslod 41a:
Fredningskendelsen skal ikke være til hinder for, at ejerne
på den del af fælleslod matr. nr. 4la, som de angiver at værA
ejere af, opføz'er et hus p~ hver side af vejen, deg p~ vilkår,
~t tegning forud godkendes af frednin~wnævnet. Ejerne tiltræder
for deres vedkommende fredningen af fælleolod nr. 41a uden erstatning.
Da overfredningsnævnet ivørigt kan tiltræd~ det i fredningsnævnets kendel se anføI'te, vil kendelsen være a t stadfæste med
de af det foranst~ende f01bende ændringer. Et kort nr. Ra 115
visende grff·nsernefor de fredede områder A, B, C og D er ved-

hæftet nærværende kendelse.
T h i b e s t e m ro e s
Den af fredningsnævnet for Randers amt den l. juli 1958
afsagte kendelse vedrørende fredning af "Søndertjerg" m. v. p~
Anholt stadfæstes med de af det foranst8ende følgende ændringere
Der udbetal es følgende erstatningsbeløb:
Godsejer, civilingeniør Frederik v. der Maase,
Ordrupvej 48 A, Charlottenlund ••..••..••.•.•
Er'ik Hjorth,

,

Ane Larsen,

Anholt ......................•...........•
Anholt

Gi s ela Chr·i s ten sen, Anhol t ........•..
Peter Knudsen Møller, Anho l t

4.000
2.000
2.000
···.····
· ... · · . · ... •. · · · · 2.500
. 2.000
12.500

kr.
"
"
"
"
kr.

al t med renter 5% fra den l. juli 1958, til betaling Sker.
Erstatningerne til Erik Hjorth og Peter Kn~dsen Møller udbetales ikke, forinden arealet er bl~vet udstykket, eller ejeren
tilvejebringer en erklæring fra alle de andre i fælleslodden lodtagne ejere om, at erstatningen tilkommer ham, og at de derfor
ikke har noget krav på erstatning

for fredning af det omhandlede

areal.
Erstatningsudgiften,

•

12.500 kr. med rent~!, udredes med

3000 kr. af Randers amtsfond og 9.500 kr. af statskassen •

Udskriftens
bekræftes.

rigtighed

~

F.GraT
overfredningsnævnets

sekretær

OVER FREDNINGSNÆVNET>
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. År 1960, den 16. december, 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. 1296/58 vedrørende fredning af "Sønderbjerg" m. v.
p~ Anholt.
I den af fredningsnævnet for Randers amt den 26. november
1958 afsagte tillægskendelse hedder det:
uVed en af fredningsnævnet for Randers amt den l. juli
1958 afsagt kendelse blev der fredet, dels arealer på og omkring 6lSønderbj erg" p~ Anholt, dels ar'ealer af "Ørkenen", Anholt.
I tilkr.ytning til fredningen af arealer pt.!.
og ved "Sønderbjerg" burde ogs2i de mellem "Sønderstrandvejen" og vejen til
"Sønderbjergs" top beliggende arealer af matr. nr.e 411 og
41~ Anholt by og sogn have været fredet.
Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre ved den p~gældende lejlighed, fordi de to lodders ejere ikke var blevet
indkaldt til mødet den l. juli.- Arealerne blev imidlertid
besigtigede, da fredningsnævnet under mødot passerede dem.
Den væsentlieste grund til, at arealer af matr. nr.e 411
og 4l~ Anholt efter nævnets opfattelse bør fredes, er, at den
stedfundne fredning af arealer ved "Sønderbjerg", specielt
fredningen af arealet om "Kringhøj " (matr. nr. e 4ll:, 41B, 2~
m. fl.) vil lide et væsentligt afb~k, hvis der bliver bygget
p~ spidsen mellem "Sønderstrandvejenll og vejen til "Sønderbjergs" top.
Den største part af arealet mellem vejene (den vestlige
del af matr. nr. 411) ejes ifølge tingbogen af frøken Asta
Baasch, Anholt, medens den mindre part nord derfor (en del
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af matr. nr. 41!) ejes af fisker Arne Johansson, Anholt.Frøken Baasch har ifølge opgivende solgt sin lod til kommunekasserer O. Guldborg, Attemosevej 58, Holte, med hvem nævnet
forb~ves har søgt at f~ en aftale om fredning i stand.
Fisker Arne Johansson har' erklæret sig uvillig til at medvirke til en frivillig fredning.
De tre nævnte - Asta Baasch, Arne Johansson og O. Guldborg - har derfor været tilsagt til et møde med fredningsnævnet på dom~erkontoret i Mariager, torsdag den 13. november
1958 kl. 10.
I betragtning af, at fredningsnævnet allerede besigtigede
matr. nr.e 411 og 411 Anholt den l. juli 1958, og under hensyn til besværlighederne med den lange rejse til Mariager, har
nævnet i indkaldelserne meddelt de tre interessere de, at de,
i stedet for at møde i Mar-iager, hvis do selv ønskede det,
kunne nøjes med at skrive til fredningsnævnet, eller kon~erere med dettes lok[u~ medlem, sogner~dsformand nobert hasmussen,
Anholt, der ville referere skriftligt til nævnet s formand.
Kommunekasserer Guldborg og fisker Arne Johansson har
do.ogsJA udtalt sig skriftl igt over for nævnet og pr'otesteret
mod fredning.
Da der ingen mødte i Mariager den 13. november 1958, og
de interesserede Guldborg og Johansson havde udtalt sig
skriftligt, optog nævnet sagen til kendelse.
Da nævnet finder, at den stedfundne fredning af arealer
p~ og ved "Sønderbj erg", speciel t fredn ingen af arealer ved
"Kringhø j", vil lide et væsentligt afbræk, hvi s der bliver
bygget p8. spidsen mellem "Sønderstrandvejen" og vejen til
"Sønder'bjergs" top, vil det mellem vej ene beliccend e areal
af mHtr. nr.e 411 og 4l! Anholt, være at frede.
Det p8gældende areal mg ikke bebygges eller beplantes
med høje træer, hverken midlertidiGt eller vedvarende, ligesom der heller ikke p~ arealerne m~ anbrin~es transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o~ lignende, derp~ ej
opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse
eller opbevarinb ~f redskaber, gødning, affald, kiosker
eller andre skønhedsforstyrrende g~nstande.
Arealerne mellem vejene skal stedse henligge i sin nuværende tilstand, bevokset med lyng, enebær, gyvel m.m. Grus-
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gravnin~ og lignende m~ ikke finde sted. Ejerne har ret til
at fælde selvs~ninger; denne ret skal udøves s~ledes, at
arealerne ~gså fremtidig er lyngklædt med spredt bevoksning
med enebær, gyvel og enkelte fyrretræer, samt med de mindre
planter, som naturligt vokser mellem lyng, enebær og Gyvel.
For s~ vidt ang~r den del af matr. nr. 411, der ligger
øst for "Sønderstrandvej (m" bestemm es, a t beplantningen med
fyrretræer i det væsentlige skal opretholdes. Ejeren er berettiget til at opføre eet sommerhus på den nordlige halvdel
og eet sommerhus p8 den ~dliee halvdel af arealet øst for
"Sønderstrandvej en"; derimod mi3 d er ikke opstilles isboder,
kiosker eller i det hele skønhedsødelæ~conde genstande. De opførte huse skal holdes i passende afst:.:a.nd
fra "Sønderstrandvejen " og skal ved bevoksning være i det væsentlige sk jult
mod indseende fra vejen.
For S8 vidt ang8r den del af matr. nr. 41!, der er beli[gende øst for "Sønderstrandvejen", finder nævnet ikke anledning til at indskrænke byggeri med S0mmerhuse, m8n disse skal
ligesom husene på matr. nr. 411 opføres forsvarli~t og holdes
ordentligt vedlige, og der må ikke opstilles kiosker, isboder
og andre skønhedsforstyrrende genstande.
I anledning af de af lodsejerne nedl~gte erstatningsp~stande bemærkes, at det er fredninbsnævnets opfattelse, at
den den l. juli 1958 foretabne fredning af betydelige arealer p~ "Sønderbjergs" top og ved "Kringhøj" betyder en væsentlig værdiforøgelse for matr. nr. 411 og 41!, hvilken værdiforøgeIse bør fradrages,inden der bliver tale om at udrede
erstatning i anledning af fredninben af de to nævnte lodder.Når der levnes ejeren af matr. nr. 411 muliEhed for p~ denne
lod at opføre ialt to huse, er det nævnets opfattelse, at
det er reser-ver-etejeren at gennemføre netop den økonomisk
mest fordela~tige udnyttelse af sin lod, hvorfor der ikke vil
kunne tilkendes ham nogen erstatning.
Tilsvarende findes i endnu højere gradat gælde for matr.
nr. 4l! Anhclt, s~leaGs at der heller ikke for denne lods
vedkommende vil være at udrede erstatning i anledning af
frp.dningen.
Der tilsikres almenheden adgang til "SønderbjerG" ad
vejen, der fra "Sønderstrandvej" fører over blandt andet
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matr. nr.e 41!, 411 til den af Anholt k0mrrune ejede lod,
matr·. nr. 41,;:.-Vejen er &fsat p~ matrikelkortet Ot; følger
det vestlige skel af matr. nr.e 411 og 411 Anh01t.
Kendelsen vil være at tinglyse p~ matr. nr. 411 o~ 411
m~d prioritet forud for pantegæld.
Påtaleretten tillægges fredningsnrLvnet for Randers amt p~:,
det offentliges vegne."
Fredningsnævnet har ment at burde forelægge kendelsen fol'
overfredningsnævnet. Den er p~ank~t af O. Guldborg og Arne Johansson.
Overfredningsnævnet hal' foret:.lt?;et
besigtiGelse af arealerne den 7. juli 1959 og i forbindelse hermed forh~ndlet med
Arne Johansson og andre i sagen intereesserede.
I et ffiødei København den 10. november 1959 har overfredninr;,sna:vnet
forhandlet med landsretssar:.;føI'er
Bølling, der r;,uv
møde for frk. Asta Buasch.
Arne Johansson har kr~vet en erstatning pu 500 kr. Dette
mener overfredninesnævnet at kunne tiltræde.
Landsretssagfører Bøllin~ oplyste p~ det ovennævnte møde,
at handelen mellem frk. Asta Bausch oe O. Guldborg ikke blev
gennemført, samt at frk. Asta ba9.sch vedblivende er ejer af
den del af matr. nr. 411, der ligger vest for vejen til "8ønderbjerg", medens (len del, del' ligt;eI cst for vejen, er erhvervet af boghandler Halst. Landsretssa6fører Bølling forlangte for frk. Asta Baasch en erstatning p8 mellem 1.400,
hvilket var O. Guldborgs krav, cg 600 kr., idet han overlod
til over·frcdnin[snævnet nærmere El t fastsætte ers to.tningens
størrelse. Overfredningsnævnet hal' herefter faRtsat erstatnineen til 1.000 kr.
Landsretssaefzrer Bølling har senere oplyst, at boghandler Holst, som har vær'et bekendt med frcdnint:ssagen, kan anses
for ikke-unkende.
Da overfredningsnævnet ef de i kendelsen anførte grunde
kan tiltræde, at de omhandlede arealer fredes som i kendelsen
b8stemt, vil kendelsen med de ovennævnte ændrinl!er være at
stadfæste.
Et kort nr. Rn 115 visende grænserne for det fredede omr~de er vedhæftet nærværende kendelse.
Thi

bestemmes:

D&n af fredningsnævnet

for Rand~rs amt den 26. nov0mber 1958
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afsagte tillægskendelse i sagen vedrørende fredning af "Sønderbjerg" m.v. stadfæstes med de af det foranst~ende følgende
ændrinGer.
I erstatning udbetales til Arne Johansson, Anholt, 500 kr.
og til frk. Asta Baasch, Anholt, 1.000 kr., begge beløb med
rente~%
p.a. fra 26. november 1958, til betaling sker.
Erstatningen, ia1t 1.500 kr. med renter, ucredes med
400 kr. af Kanders amtsfond og 1.100 kr. af statskassen.
P.o.v.

, :

c/-:/d~
Poul Andersen
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KORTBILAG: Se OFN-kende1se af 16/12 1960 (sag nr. 1296/58)

FREDNINGSNÆVNET>

Anmelder: Fredningsnævnet
for Randers Amt
ved dommer Fog,
Mariager.

Metr. nr. 2a m. fl. Anholt.
F. s. 28/1956.
Stempelfri.
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Afskrift
at
kendelse afsagt den l. juli 1958 af fredningsnævnet

for Randers amt.

-0-0-0-0-

K e n d e l s e •
Ved Randers amts fredningsnævns

kendelse af 28.10.1938,

stadfæstedes ved overfredningsnævnets

kendelse af 7.11.1939,

der
til

hvilken kendelse slutter sig tillæg af 29.8.1946, 26.8.1948, 20.7.
1951 og t7.10.1952,blev

arealer af matr. nr. 43a Allholt, den så-

kaldte "Ørken", fredet.
Denne fredning omfatter navnlig arealerne øst og nord for en
linje, der som sydligste udgangspunkt
"Hermansgave".

har et punkt på kysten ved

Linjen følger plantagens nordøstgrænse

længelse til nordøsthjørnet

og dennes for-

af plantagen nordøst for Anholt by,

hvorfra linjen går mod vest til "Storenslyng" og derfra mod nord
indtil et punkt, hvorfra linjen går mod vest parallelt ved Havnevejen i en afstand af 150 meter nord for denne.
Foruden at frede arealerne øst og nord for den nævnte linje
fuldstændigt

indeholder kendelsen

en bestemmelse under punkt 7,

hvori det hedder:
"Den del af matr. nr. 43 a, der ligger vest for linjen "Hermansgave" - Anholt by, må kun bebygges med forbehold af nævnets

S0NDERBJERG

ANHOLT

TILLÆGS-KENDELSE afsagt af fredningsnævnet for Randers amt
den 26. november 1958
TILLÆGSKENDELSEN

ER CITERET FULDT UD I

OFN.s TILLÆGSKENDELSE AF 16. december 1960

•
•

00626.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00626.01
Dispensationer i perioden:

01-11-1988 - 03-06-2004

Rr:G Hl O O ~ 2.. ~

OVERFR EDN I NG SNÆVN ET

I; •

.. O \ O'

Slotsmarken 15

.
BJ/ic

2970 Hørsholm
Telefon 02 76 57 18

Handelsråd Svend Lykke Schmidt
Ambassaden i Moskva
c/o Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K.

Fredningsnævnet

Den 01.11. 88
J.nr. 1296/58-1/88

for Arhus Amts Nordlige Fredningskreds

i medfør af naturfredningslovens

§ 34 nægtet tilladelse

stebolig i et udhus til Deres sommerhus
Denne afgørelse

Ejendommen

har De påklaget

inden for to delområder

må opføres et sommerhus

Der er på ejendommen

kendelse af 16. december

med videre på Anholt.

Ejendommen

Delområde

for delområde

1960

er beliggende

A må ikke bebygges,

hvor-

C gælder, at der på hver ejendom kun

eller anden beboelse med tilhørende

lovligt opført et sommerhus

begge forsynet med stråtag.

•

til Over fredningsnævnet.

benævnt A og C.

imod det som en hovedregel

til at indrette en gæ-

på matr.nr. 41 ~ Anholt By, Anholt.

er omfattet af Overfredningsnævnets

om fredning af "Sønderbjerg"

har den 15. august 1988

De to bygninger

udhus.

med tilhørende

redskabsrum,

er forbundet med et plankeværk

mod vejsiden.

Det fremgår af sagen, at udhuset,

der bruges til redskabsskur,

således, at en mindre del fraskilles
med ny indgangsdør,

til fortsat anvendelse

medens størstedelen

af bygningen

ønskes ombygget

som redskabsskur

ombygges til gæstehytte,

idet der indsættes nye vinduer.

Fredningsnævnet

Fu 10-1

har efter besigtigelse

enstemmigt

udtalt, at det principielt

2

må være uheldigt,

om der dispenseres

således at der generelt
godkendte

udhuse.

fra bestemmelserne

kan indrettes rum til beboelse

Fredningsnævnet

har endvidere

foreligger sådanne særlige omstændigheder,

i fredningskendelsen,
i de efter kendelsen

ikke ment, at der i denne sag

at de konkret kan begrunde en tilla-

delse.

I Deres klageskr~velse

har De bl.a. anført, at der er opstået et påtrængende

behov for yderligere
se eller ombygning

soverum, som ikke vil kunne tilvejebringes

af hovedhuset,

således som dette er konstrueret.

sterende udhus er i sin konstruKtion

•

forberedt til alternativ

opdeling i sove-

og en indretning

ydre fremtoning,

ligesom helhedsindtrykket

De har endvidere

henvist til, at der i samme område i en afstand af ca. 500 m

er opført 2 sommerhuse
sommerhus,

af udhuset som ansøgt vil ikke ændre dettes

med tilhørende

hvor udhusene

Overfredningsnævnets

vil forblive uændret •

udhuse af præcis samme type som Deres

fra starten er indrettet

til beboelse.

skal udtale:
kendelse af 16. december

1960 må forstås således, at fred-

ningen navnlig har til formål at bevare "Sønderbjerg"
rådets landskabelige
det.

•

Det eksi-

rum og gæsterum,

Over fredningsnævnet

t

ved en udvidel-

Fredningen

på Anholt på grund af om-

værdier og af hensyn til udsigten såvel til som fra områ-

er dog ikke til hinder for, at der med Fredningsnævnets

kendelse kan opføres et sommerhus
hus inden for det delområde,

eller andet beboelseshus

der i fredningskendelsen

med tilhørende

godud-

er betegnet som delområ-

de C •
De hensyn, der varetages
at det bestående
ne som gæstehytte,

med fredningen,

bør heller ikke være til hinder for,

lovligt opførte udhus på ejendommen
idet der ved ombygningen

indrettes

til også at tje-

i det ydre alene forudsættes,

at

der indsættes nye vinduer og en ny indgangsdør.

Fredningsnævnets

afgørelse

af 15. august 1988 ændres derfor således, at der

i stedet meddeles tilladelse
at indrette gæstebolig

efter naturfredningslovens

i det eksisterende

nr. 41 v Anholt By, Anholt.

§

34 til som ansøgt

udhus til Deres sommerhus på matr.

3

Tilladelsen

bortfalder,

denne afgørelse,

I afgørelsen

såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen for

jfr. naturfredningslovens

har deltaget samtlige

§ 64 a.

11 medlemmer

af Overfredningsnævnet.

relsen er truffet enstemmigt.

Me@;J!:~~
Bent J~en
vicefclrmand

Afgø-

REG. HR.
DEONINGSNA:VNET
•

Nordlige

FOR ÅRHUS AMT

Mod~ngeH

SI'Ollo

Fredn".gskr.ds

~
...

og Naturrstyrrei~~f!l

Sand9Gdw

LI nn~ ~:ii';qr")
~t0~(g)

<I)
/j

T.....

§,~~)\QJ,

12 . 8900 land.rs

06·~1000

l!anders.den

-HC/pk.
Svend

Lykke

o

OOb2.~tO\

15. august

1988.

F.S.61/88.

Schmidt,

Ambassaden

i Moskva,

c/o Udenrigsministeriet,

•e
•

1448 København

ladelse

K.

I en til nævnet

fremsendt

til at indrette

gæstebolig

hus på matr.nr.

41 ~ Anholt

Ejendommen
af 16. december
videre

regel

fredninq

på Anh~~t.
er b~liggende

for delområde

C gælder,

.

redskabsrum,

De to bygninger

begge

forsynet

er forbundet

benævnt

kun må op-

med tilhørende

opført

med

det som en hoved-

at der på hver ejendom

lovligt

kendelse

2 delområder

hvorimod

eller anden beboelse

Der er på ejendommen
tilhørende

sommer-

af "Sønderbjerq"

indenfor

"A må i~k~ bebygges,

føres et sommerhus

•

i et Dem tilhørende

af Overfredningsnævnets

1960 vedrørende

A og C. Delområde

har De søgt om til-

by, Anholt.

er omfattet

Ejendommen

4t

ansøgning

et sommerhus

udhus.
med

med stråtag.

med et plankeværk

mod vej-

siden.
Det er Deres
at en mindre

hensigt

del fraskilles

skur med ny indgangsdør,
til gæstehytte,
vedhæftede

at ombygge
til fortsat

redskabsskuret,
anvendelse

mens størstedelen

idet der indsættes

som redskabs-

af bygningen

nye vinduer,

således,

ombygges

jfr. det i kopi

rids.

Indretningen

kræver

dispensation

efter

naturfredningslo_

vens § 34 fra den afsagte
Nævnet
holdene

har, som tidligere

nævnets

må være uheldigt,

i kendelsen,
else

således

eenstemmigt,

danne

særlige

at der generelt

ikke

godkendte
fundet,

besigtiget

enighed

for-

udhuse,

dispensati~n

2, indbringes

afslås

og nævnet

af blandt

andet ansøgeren

Klagefristen

sag foreligger

kan begrunde

så-

en til-

tt

derfor.

Slotsmarken

og forskellige

§ 34,stk.~J

15, 2970 Hørs-

myndigheder.

er 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt

klageberettigede.

til:

Miljøministeriet,
Hørsholm.

Skov-

og Naturstyrelsen,

Slotsmarken

kommune, Teknisk
67/1988).

4. "Vurderingsrådet"
5. Danmarks

Forvaltning,

i Grenaa

2970

Naturfredningsforening,

Per Blendstrup,

8. Svend Aage Mikkelsen,

Lyseng

Rådhuset,

Alle l, 8270

Torvet

3, 8500 Grenå.

kommune.

6. Danmarks Naturfredningsforenings
Pedersen, Nygårdsvej 8, Lyngby,
7. Elektriker

13,

-.'

2. Arhus Amtskommune,
By- og Landskabskontoret,
Højbjerg.
(j.nr. 8-70-21-2-707-4-88).
3. Grenaa
(j.nr.

har, lige-

a"fgørelse kan ~.fter naturfredningslovens
for Overfredningsnævnet,

den pågældende

rum til bebo-

~.(;

-",

Nævnets

fra bestemmelserne

at der i denne

---

Den ansøgt~

om, at det prin-

kan indrettes

omstændigheder,·~t .~de konkret
.....

ladelse.

KOPI sendt

medlemmer

om der dispenseres

i de efter kendelsen

ledes

holm,

tilkendegivet

på stedet.
Der var blandt

cipielt

_.-

fredningskendelse.

Nørregade

Lokalkomite v/lektor
8570 Trustr~p.

Mosedraget

Hesselager

2, 1165 København

16, Bjerregr~v,

7, 8500 Grenaa.

K.

Carsten
8900 Randett.
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Solgård og udhus
Lukket soJgård og udhus i samme design og udførelse som sel..'e huset. De kan ugenert tage
solbad i den 24 ml store lukkede
oård. Den kan bruges som en
ideel legeplads (or mindre bom,
(~ behover De ikke blive urolig
... at ~"mene løber væk, når
De er op:aget af andre ting.

på

Udhuset
12mZ kan opdeles i
2 rum, så kan De få hobbyrum
og gæsterum med plads tu 2
sovepladser - eller De kan indrette sauna og gæsterum. Der er
mulighed for installation af eL
varme og vand. Udhuset leveres
med tag i samme materiale sOm
huser. Solgård og udhus er på
iaJt36 rnZ•
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U D S K R I F T
AF
forhandlingsprotokollen
for
Fredningsnævnet
for Århus Amt.

Den 14. april 'W94
Sag nr.
32 / 199!.~~:"
-<

raf Fredningsnævnet afgørelse i
o

,;.

"7t/!'?\.

.

angae?~e~i,:$Øgnlngom tllladelse til
.

,,~,,;

.;»i

o

2

o

tilr~:
...
~i~· (,;
a 18 m til sommerhus pa
~....
~ P--'
.~
eje~'emmen matr. nr. 41 h Anholt by,

~

"

.'

"

."

~ ~U!0lt, der er omfattet af
A'
,~ ,.
•
af 16.
fr,eqnJ...ngsn
>,:;\~
.
..: "r'~1O'9
~ ..L' ,
.fredning af
holt.
Mødt var Fr~dn

I

'~~n

amtsva 19te
m' ~em, .j~;:
~.~'~
f-\~(
kommunevalgte m~dl~m~
Ilt'· , .y#>Grethe Opstrup."'~t"ff

.ensen, det
Bakkær,

det

For Århus amt, Natur og Miljø, mødte ekspeditionssekretær
E.H. Mikkelsen og Birgit Avnby.
Sagens bilag
herunder ansøgning af 28. marts 1994 med
tegninger - var til stede.
Grenå kommune var mødt ved Morten Therkildsen og Jørn
Nielsen, teknisk forvaltning.
For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte ingen.
Fredningsnævnet bemærkede, at det havde været planlagt at
flyve til en besigtigelse, men at dette blev umuliggjort på
grund af vejrsituationen.
Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet det ansøgte under
forudsætning af at tilbygningen udføres i stil med den
eksisterende bebyggelse, at den på beliggenhedsplanen viste
beplantning bevares og vedligeholdes, og at den eksisterende
fritstående "dasbygning" fjernes.
Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens § 50
dispensation til det ansøgte, idet det forudsættes, at
tilbygningen udføres i stil med den eksisterende bebyggelse,
at den på beliggenhedsplanen viste beplantning bevares og
ved ligehoIdes,
og
at
den
eksisterende
fritstående
"dasbygning" fjernes.
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

Ketil Skov-Petersen
Nygårdsholm
Hårbyvej 35
Nygårde
8680 Ry

04/03-96

o \p J., Lo

• (2) \

Vedr. ,j.nr. 17/96 - opførelse af anneks i forbindelse med eksisterende
på matr.nr. 41 c Anholt by, Anholt.

sommerhus

Den 7. februar 1996 fremsendte Århus amt en fra Dem modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af en cirka 12 m2 stor anneksbygning i tilknytning til det eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1960 om
fredning af "Sønderbjerg m.v. på Anholt". En særbestemmelse for matr.nr. 41 c giver
ejeren ret til at bygge et hus efter nævnets forudgående godkendelse af tegninger og
farver. Huset skal placeres skjult i bevoksningen.
Fredningsnævnet skal herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele
tilladelse til det påtænkte byggeri på vilkår:
at
at
at

afstanden mellem det eksisterende hus og annekset bliver max 5 meter
annekset placeres i samme niveau og ud for sydgavlen af det eksisterende hus,
således som angivet på vedlagte fotokopi af situationsplan, der er bilag i sagen, og
materiale og farvevalget bliver som det eksisterende hus, dvs. kalmarbrædder og
med mørkt eternittag.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

t

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for

AD

\'l..\\

/ \"2.-

2'1

oo~1

,','

'.

li

I

sagens videresende Ise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg U.nr. 8-70-51-8-707-5-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Ove Møller Andersen, Stokkebro
26, 8500 Grenå.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå

t

·7'l1~
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00

01/05-96

Ketil Skov-Petersen
Nygårdsholm
Hårbyvej 35
Nygårde
8680 Ry

Vedr. j.nr. 17/96 - opførelse af anneks i forbindelse med eksisterende sommerhus
på matr.nr. 41 c Anholt by, Anholt .

•

I skrivelse af 4. marts 1996 meddelte fredningsnævnet tilladelse til opførelse af en cirka
12 m2 stor anneksbygning i tilknytning til det eksisterende sommerhus på ovennævnte
ejendom på nærmere angivne vilkår. I vilkårene var henvist til "vedlagte fotokopi af situationsplan", som beklageligvis ikke var vedlagt Nævnets afgørelse.
De har i skrivelse af 12. april 1996, der er fremsendt igennem Århus Amt, anført, at
De gik ud fra, at det var den af Dem oprindeligt udfærdigede situationsplan, som der
blev henvist til i Nævnets afgørelse.
Fredningsnævnets afgørelse henviser til samme situationsplan, som var vedhæftet Århus Amts tilladelse af 10. april 1996 efter planloven.
Fredningsnævnet meddeler herefter tilladelse som anført i skrivelsen af 4. marts 1996
og henviser til vedlagte fotokopi af situationsplan .

•

Klagevejlednin&
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

ClclStD \ ~~l(' 5.

- C"o~'1
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~

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-707-5-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite vlOve Møller Andersen, Stokkebro
26, 8500 Grenå.
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers· tlf. 86 43 70 00

09/07-96
liIfIeidta§9tH
$1iei\ib lOg Naturstyrels9fil

Grenå Kommune
Torvet 3
8500 Grenå
(j.nr. 1995-0324)

~ ~ JUU 1996

REG. NR.
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Vedr. j.nr. 51/1996 - tilladelse til tilbygnin2 til sommerhus på ejendommen
matr.nr. 41 i Anholt by, Anholt, belig2ende Sønderstrandvej 66.

•

Den 14. maj 1996 fremsendte Århus amt en fra Grenå Kommune modtaget ansøgning,
hvorefter Hanne og Peter Meedom, Charlottenlund, søger om tilladelse til opførelse af
en cirka 35 m2 stor anneksbygning til det 50 m2 store sommerhus på ovennævnte ejendom.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1960 om
fredning af Sønderbjerg. Ifølge særbestemmelse i fredningen har ejeren af ovennævnte
ejendom tilladelse til at opføre yderligere bebyggelse, dog på vilkår at tegningerne forud godkendes af Fredningsnævnet.
Da yderligere bebyggelse ikke er i strid med fredningen, skal Fredningsnævnet herved
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte på
vilkår, at dette udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og oplysningerne i skrivelse af 18. maj 1996.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
,',
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Tilladeisen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:
Hanne og Peter Meedom, Ordrup Jagtvej 12, 2920 Charlottenlund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-21-2-707-4-95)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Åihøjvej 4, 8653 Them
Kaj hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET

FOR ÅRHUs AMT

Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

Grenå Kommune
Teknisk afdeling
Torvet 3
8500 Grenå
(j.nr. 1996-0182)
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Vedr. i.nr. 88/1996 - tilladelse til opførelse af nyt sommerhus på mat.nr. 41 b Anholt bv. Anholt - beliggende Sønderstrandsvej 60, Anholt.

Den 16. september 1996 fremsendte Århus amt en fra kommunen modtaget sag, hvor
kommunen for Bodil Møller, Allerød, ansøger om tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus på 53 m2 og opføre et nyt sommerhus på 85 m2 på ovennævnte ejendom.
Ansøgningen begrundes med at det nuværende hus, som er fra 1941, er uisoleret, uden
sanitære forhold og i meget dårlig stand, hvorfor en tilbygning og reparation ikke vil
kunne svare sig. Et eksisterende udhus samt gæstehytte ønskes bibeholdt.

.'

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1960 om
fredning af arealer ved Sønderbjerg .
Efter fredningsbestemmelserne er der meddelt tilladelse til opførelse af yderligere et
hus på både matr.nr. 41 g og 41 b, dog på vilkår, at tegning forud godkendes af Fredningsnævnet.
Da yderligere bebyggelse således ikke er i strid med fredningen, skal Fredningsnævnet
herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår, at det nye sommerhus opføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger med beskrivelse og beliggenhedsplan samt på betingelse af, at det eksisterende sommerhus nedrives senest ved ibrugtage n af det nye hus.

Kla~eveiledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derpå vil sørge for
sagens videresendeIse til Naturklagenævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:

Bodil Møller, Bakkevej 30, 3450 Allerød
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-707496)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
, Det centrale Fredningsre~ister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K
Danmarks Naturfredningssforenings lokalkomite v/Lars Slot, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Kjellerupvej 111, 8220 Brabrand
Gårdejer Frede Bakkær, Ålhøjvej 4, 8653 Them
Kai Hansen. Åstrupvænget 3, 8500 Grenå

c.

REG.Hl

.'

I

e

Ob Z6 . 0/

FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUs AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00
25/05-01
Arkitekt Niels Friis
Niels Brocksgade 4, 5.,
1574 København V

Vedr. j.nr. 109/2000 - tilladelse til om- og tilbygning til sommerhus på matr.nr.
41 k Anholt by, Anholt, beliggende Sønderbjerg 23, Anholt.

De har på vegne
sommerhuset på
ca. 80 meter fra
merhus er på 15
nye hus vil have
skrænten.

ejeren, Magda Friis, ansøgt om tilladelse til om- og tilbygning til
ovennævnte ejendom samt tilladelse til opførelse af et skur på 27 m2
sommerhuset på ejendommen. Det er oplyst, at det eksisterende somm2 og opført i 1956, og at huset er uisoleret og uden indlagt vand. Det
et areal på 34 m2 samt 22 m2 depot og wc/bad, som graves ind i

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af Sønderbjerg m. v. på Anholt.
Fredningsnævnet

kendelse af 16. december 1960 om

foretog besigtigelse den 30. april 2001.

På mødet redegjorde De nærmere for projektet og anførte, at det er hensigten at få
mere plads, samt mulighed for at bruge huset hele året. De redegjorde endvidere for
projektet ud fra det fremsendte materiale.
Århus Amt anførte vedrørende selve beboelsen, at projektet findes at være godt tilpasset den omkringliggende natur, såvel med hensyn til materialevalg som med hensyn til
omkringliggende beplantning.
'
De foreviste endvidere den ansøgte placering af skur og oplyste, at størrelsen på skuret
skyldes, at en kajak er 5,5 meter lang, og at skuret skal bruges som værksted samt til
opbevaring af cykler, kajakker m. v. De oplyste endvidere, at det er hensigten at køre
til det pågældende sted med traktor ca. 4 gange om året. Baggrunden for placeringen af
skuret så langt fra bebyggelsen er, at terrænet er vanskeligt fremkommeligt, og at det
derfor ikke er muligt at transportere større effekter helt op til beboelsen.
Århus Amt anførte vedrørende skuret, at det ifølge den ansøgte placering vil ligge
langt fra huset, hvilket giver spredt bebyggelse i det fredede område. Amtet frygter
således, at skuret ad åre vil blive inddraget til selvstændig beboelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Det er Fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte projekt er tilpasset den natur, det
skal placeres i. Det bemærkes endvidere, at huset vil fremtræde meget lidt synligt, når

•

projektet er færdiggjort, og det omgivende terræn retableret.
Særlig vedrørende det ansøgte skur bemærkes, at Fredningsnævnet som udgangspunkt
er betænkelig ved at meddele tilladelse til placering af bebyggelse så langt fra beboelsen, men at der konkret som følge af grundens særlige karakter og adgangsforholdene
på stedet, findes at være grundlag for en sådan dispensation.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør at naturbeskyttelseslovens
ladelse til det ansøgte på vilkår:
at
at
at

§ 50, stk. 1, til-

projektet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger med beskrivelse
og beliggenhedsplan
det omkringliggende terræn retableres, og
der på ejendommen - på ejerens bekostning - tinglyses deklaration om, at skuret
skal nedrives, hvis det ikke længere finder anvendelse som skur og værksted til
sommerhuset.

Deklarationen vil efter klagefristens udløb af Fredningsnævnet blive foranlediget
tinglyst på ejendommen, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 1.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000

25/05-01
Advokatfirmaet Lett & Co.
Att. advokat Kim Jensen
Borgergade 111
1300 København K

Vedr. j.nr. 108/2000 - ansøgning om tilladelse til udskiftning af eksisterende
sommerhus på matr.nr. 41 b og 41 g Anholt by, Anholt, beliggende
Sønderstrandsvej
60, Anholt - Deres j .nr. 25513-42.

De har på vegne ejeren af ovennævnte ejendom, Margrethe Møller, Charlottenlund,
ansøgt om tilladelse til udskiftning af eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom.
I den oprindelige ansøgning er der ansøgt om tilladelse til nedrivning af det eksisterende sommerhus og opførelse af et 87 m2 stort sommerhus exc!. en 10 m2 stor overdækket terrasse og således at eksisterende gæsteanneks på 12 m2 og udhus på 4 m2
bibeholdes.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af Sønderbjerg m. v. på Anholt.
Fredningsnævnet

kendelse af 16. december 1960 om

foretog besigtigelse den 30. april 2001.

På mødet redegjorde ejeren nærmere for projektet og oplyste, at hun ønsker at nedrive
eksisterende sommerhus, som er dårligt isoleret og uden badeværelse, samt at hun nu
endvidere vil nedrive det 4 m2 store udhus på ejendommen, men bibeholde annekset.
Hun foreviste den ønskede placering af huset.
På mødet drøftedes placeringen af ejendommen nærmere.
Århus Amt oplyste, at man kan anbefale projektet som det nu foreligger, dog således,
at man fortsat er betænkelig ved størrelsen af huset og således at huset ønskes rykket
lidt længere væk fra vejen for at mindske indsynet derfra.
På mødet besluttede Fredningsnævnet at meddele tilladelse til det ansøgte på vilkår som
nærmere anført nedenfor.
Efter mødet har ejeren af ejendommen telefonisk ansøgt om forlængelse af taget med
yderligere 2 meter mod nord for at få en overdækning til cykler m.v.
Ved brev af 16. maj 2001 fra Århus Amt har Natur og Miljøkontoret anført, at det ved
besigtigelsen godkendte projekt er det maksimale, der kan anbefales for et sommerhus
på det pågældende sted, og at det derfor ikke kan anbefales, at der meddeles yderligere

.,
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dispensation i sagen.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Det eksisterende sommerhus er gammelt, dårligt isoleret og uden badeværelse.
Fredningsnævnet finder endvidere, at det landskabeligt set vil være en fordel at flytte
huset længere mod øst og lavere ned i terrænet.
Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens
pensation til det ansøgte på vilkår:
at
at
at
at

§ 50, stk. 1, dis-

det nuværende sommerhus og det eksisterende udhus på 4 m2 skal være fjernet
senest en måned efter ibrugtagning af det nye sommerhus
vestfacaden på det nye hus skal flugte med østfacaden på annekset,
bygningerne holdes i en mørk jordfarve, og
tagmaterialet bliver ikke-reflekterende.

Under hensyn til de begrænsede muligheder, som ejerne af ejendomme på Anholt har
for at fragte cykler m.v. til og fra øen, har Fredningsnævnet endvidere besluttet at
meddele tilladelse til den ansøgte forlængelse af taget med yderligere 2 meter mod
nord.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyt telseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Margrethe Møller, Holgersvej 14, 1., 2920 Charlottenlund
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg G.nr. 8-70-51-8-707-7-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53. 2100 Kønenhtlvn 0
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkel vej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3,8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET FOR ARHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86437000
25/05-01
Preben Hagen
Dronning Louises Vej 12
2920 Charlottenlund

Vedr. j.nr. 107/2000 - opførelse af et lysthus på matr.nr. 41 u Anholt by, Anholt,
beliggende Sønderstrandsvej 46, Anholt.

Fredningsnævnet har den 5. oktober 2000 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning
om tilladelse til opførelse af et lysthus på ovennævnte ejendom.
Lysthuset skal være 6,1 eller 9,9 m2 stort og opføres i træ og med stråtag. De har tidligere udpeget den ønskede placering af lysthuset over for landinspektør Hanne øster,
Århus Amt.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning af Sønderbjerg m. v. på Anholt.
Fredningsnævnet

kendelse af 16. december 1960 om

foretog besigtigelse den 30. april 2001.

I forbindelse med besigtigelsen anbefalede Århus Amt, at der meddeles tilladelse til
placeringen af lysthuset i overensstemmelse med brev af 4. oktober 2000 fra Århus
Amt, som De tidligere har modtaget i kopi.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Fredningsnævnet er principielt betænkelig ved at tillade placering af en bygning så
langt fra det eksisterende sommerhus, som tilfældet er her, særligt når henses til områdets meget følsomme karakter.
Det tillægges endvidere betydning, at en tilladelse vil kunne skabe præcedens for
området.
På denne baggrund meddeler Fredningsnævnet
seslovens § 50, stk. 1.

afslag på det ansøgte, jf. naturbeSkyttel-

Klagevejledning

e

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
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Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for

Med venlig hilsen
l

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-3-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Kaj Hansen, Åstrupvænget 3, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå - Deres j.nr. 2000-0076.
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TIL ORiENTERING
FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 86 43 70 00

IVlodtagsl i
Skov- og Naturstyrelsen
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~~~æ27/08-02

Werner Thierry
Uppalagade 6, 3.th.
2100 København ø

Vedr. j.nr. 23/2002 - ansøgning om tilladelse til udstykning af matr.nr. 41 al m.fl.
Anholt by, Anholt, med henblik på opførelse af sommerhus .

•

Den 30. april 2002 fremsendte Århus Amt, Natur og Miljø, en fra Dem v/landinspektørgården i Grenå modtaget ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen 41 al
og 41 ar Anholt by, Anholt, til opførelse af et sommerhus.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets
fredning ved Sønderbjerg på Anholt.
Fredningsnævnet

kendelse af 16. december 1960 om

foretog besigtigelse den 10. juli 2002.

Det fremgår af dokumenterne i sagen, at matr.nr. 41 al og 41 ar er blevet udstykket
efter at fredningen blev gennemført. Oprindelig var de to matrikler en del af matr.nr.
41 e. Det er oplyst, at udstykningen af matr.nr. 41 e skyldes, at De og Deres broder
Armand Thierry delte ejendommen tilbage i 1980-erne. På tidspunktet for fredningens
gennemførelse var der et sommerhus på matr.nr. 41 e. Dette sommerhus ligger nu på
matr.nr. 41 aq. Her ud over har De opført et sommerhus på matr.nr. 41 ar.
Under besigtigelsen oplyste De, at De ønsker tilladelse til en udstykning af matr.nr. 41
al og 41 ar af familiemæssige årsager. De har børn fra to ægteskaber, og ønsker at
begge grupper tilgodeses ved testamente, hvorefter hver gruppe får en grund med sommerhus.
Under besigtigelsen oplyste De endvidere, at De ifølge lokalplanen for området har to
byggeretter for så vidt angår matr.nr. 41 ar, og at De ønsker at udnytte den ret, der
ikke p. t. er udnyttet. De oplyste, at Grenå Kommune har forhøjet Deres ejendomsskatter som følge af, at De har en ikke udnyttet byggeret.
Vedrørende afstandsbeskytteisen på 100 meter fra mindesmærket på matr.nr. 41 f oplyste De, at det var Deres fader, der fik gennemført denne beskyttelse. Formålet med beskyttelsen var ikke at monumentet skulle kunne ses i landskabet, men derimod at skabe
ro omkring monumentet. Det er Deres opfattelse, at afstandsbeskytteisen aldrig er
blevet respekteret, og nok egentlig aldrig er blevet kendt i området. Der er bygget huse
nærmere end 100 m fra monumentet.

f) cl :
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Advokat Jørgen Hoffmeyer har på Deres vegne endvidere gjort gældende, at lokalplanens byggerestriktoner har ændret fredningens bestemmelser for så vidt angår muligheden for at bygge yderligere på ejendommen og henvist til, at den ansøgte
udstykning er i overensstemmelse med lokalplanen.
Endvidere har advokat Jørgen Hoffmeyer gjort gældende, at det vil være urimeligt at
nægte en dispensation, idet den offentlige interesse i en strikt overholdelse af mere restriktive bestemmelser om antal bebyggelser pr. grund er særdeles beskeden i forhold
til Deres berettigede forventninger med hensyn til byggemuligheden, der er skabt gennem lokalplan, samt de gennem en lang årrække modtagne tilkendegivelser fra det offentliges side gennem de årlige vurderingsmeddelelser .
Århus Amt, Natur og Miljø, har oplyst, at det ikke kan anbefales at der gives dispensation til udstykning. Amtet har særlig anført, at Overfredningsnævnets kendelse af 16.
december 1960 alene giver ret til at have to sommerhuse på matr.nr. 41 e. Disse to
sommerhuse er nu på ejendommen, hvorfor der ikke bør gives tilladelse til yderligere
bebyggelse.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har tilsluttet sig Amtets vurdering.
Foreningen har særlig anført, at det forhold at kommunen har ageret som om, der var
to byggeretter på Deres del af matr.nr. 41 e, samt det forhold, at det i Deres skøde er
anført, at De har ret til at bygge to sommerhuse, ikke bør have betydning for Fredningsnævnets vurdering af sagen.
Grenå Kommune har meddelt Fredningsnævnet,
stykningen gennemføres.

•

at der ikke er indvendinger mod at ud-

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Ifølge Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1060 må der alene være to
sommerhuse på matr.nr. 41 e Anholt by, Anholt. I dag ligger der henholdsvis et sommerhus på matr.nr. 41 aq og et sommerhus på matr.nr. 41 ar. Begge matrikler var på
tidspunktet for fredningens gennemførelse i 1960 omfattet af matr.nr. 41 e. Da retten
til at have to sommerhuse på matriklen herefter er udnyttet, meddeler Fredningsnævnet
afslag på det ansøgte, da en udstykning af matr.nr. 41 al og 41 au vil være formålsløs
og give uberettigede forventning hos ejeren om senere at kunne bebygge den udstykkede matrikel.

Klagevejledning
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

som derpå vil sørge for
_

Med venlig hilsen
~

Kopi er sendt til:

•

Landinspektørgården i Grenå, Torvet 3, 8500 - Att. J. Staunskjær.
Advokat Jørgen Hoffmeyer, Øresundshøj 3 A, 2920 Charlottenludn
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-3-02)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19, 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå
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FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT
Retten i Randers, Sandgade 12
8900 Randers - tlf. 8643 7000
30/04-02
Arkitekt Niels Friis
Niels Brocksgade 4, 5.sal
1574 København V

Vedr. j.nr. 35/2002 - ansøgning om opførelse af udhus ved sommerhus - matr.nr.
41 k Anholt by, Anholt, beliggende Sønderbjerg 23, Anholt.

•

Fredningsnævnet har den 26. marts 2002 fra Århus Amt modtaget Deres ansøgning om
tilladelse til opførelse af udhus ved sommerhus på ovennævnte ejendom.
Udhuset skal være 15 m2 stort og opføres 12 meter sydøst for sommerhuset. Udhuset
opføres på punktfundamenter som trækonstruktion med sort tagpap på tag og facader.
Placeringen af udhuset gør det mindst muligt synligt fra omgivelserne.
Ejendommen er omfattet af fredningen for Sønderbjerg, Overfredningsnævnets
delse af 16. december 1960.

ken-

Fredningsnævnet har den 30. april 2001 besigtiget ejendommen og den 25. maj 2001
meddelt tilladelse til om- og tilbygning til sommerhuset.
Århus Amt har meddelt, at tilladelse til det ansøgte udhus kan anbefales, dog under
forudsætning af, at udhuset på grunden er skjult af beplantning.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har meddelt, at de efter omstændighederne ingen bemærkninger har til det ansøgte.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Da det ansøgte udhus med en placering sydøst for sommerhuset vil være mindre synlig
end ved en placering vest for sommerhuset, finder Fredningsnævnet ikke, at udhuset
vil stride mod fredningens formål, hvorefter Fredningsnævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddeler tilladelse til det ansøgte på vilkår, at udhuset opføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger samt, at der i det omfang der ikke
allerede er beplantning, etableres en beplantning der, når den vokser til, vil skjule bebyggelsen.

Klagevejlednin~
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet
over afgørelsen.

Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet,
sagens videresendeise til Naturklagenævnet.

fI>'

som derpå vil sørge for

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende
virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr. 8-70-51-8-707-8-00)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/Lars Sloth, Kvædevej 19 , 8500
Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Sølyst, Gjellerupvej 11, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69, 8500 Grenå
Grenå Kommune, Torvet 3, 8500 Grenå.
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'Fredningsnævnet for Århus Amt

Tinghuset, Vester Alle 10
8000 Århus C
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Niels Friis
Niels Brocksgade 4, 5.
1574 København V
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Tlf. 86 122077
Fax 861971 91
E-mai!:
post@aarhus.byret.dk
Direkte: 86125911 - 4000
CVR-nr. 11 986293

SCANNET
8. april 2004

Vedrørende journal. nr. 82/2003, ansøgning om tilladelse til om- og tilbygning til sommerhus
på matr. nr. 41 k Anholt by, Anholt, beliggende Sønderbjerg 23, Anholt.
r

Den 25. maj 2001 (j.nr. 109/2000) meddelte Fredningsnævnet godkendelse afprojekt omfattende
sommerhus på 34 m2, samt 22 m2 depot og wcibad, der graves ind i skrænt.
Det bemærkes, at der endvidere ved Fredningsnævnets afgørelse af30. apri12002 (j. nr. 35/2002) er
meddelt tilladelse til opførelse af udhus ved sommerhuset.
Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets
Sønderbjerg m.v. på Anholt.

kendelse af 16. december 1960 om fredning af

Bygherren har i efteråret 2003 anmodet om tilladelse til mindre ændringer af sommerhusprojektet,
bestående i ændring af de to huses kvadratiske grundplan til en rektangulær grundplan, samt udvidelse af de nedgravede depotrum med hver 2 m2.
Den samlede længde af husene forøges herved med 1,70 m, men det synlige areal afhusene vil være
uændret.
Ændringerne vil ifølge ansøgeren give væsentligt forbedrede udnyttelsesmuligheder.
Grenaa Kommune har med henvisning til godkendt tegningsmateriale, stemplet 28. februar 2003, revideret tegningsmateriale, stemplet 15. september 2003, og ansøgning af 14. september 2003, anbefalet de mindre ændringer af projektet.
Århus Amt har meddelt, at det er amtets vurdering, at der ikke vil være nævneværdig forskel på det
nu ansøgte projekt, i forhold til det projekt der er tilladt og således vil blive opført, hvis nuværende
projekt afvises.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:
Det kan tiltrædes, at de;, som anført af Grenaa Kommune og Århus Amt, er tale om mindre ændringer af det tidligere godkendte projekt. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, tilladelse til de ansøgte ændringer, og således at projektet i øvrigt udføres i
overensstemmelse med Fredningsnævnets afgørelse af25. maj 2001.

Klagevejledning:

ko 1- t2)\ 112..- ::o~9
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Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter
vil fremsende sagen til Naturklagenævnet.
For behandling af klager, der indbringes for Naturklagenævnet, betales et
gebyr på 500 kr.
Gebyret skal indbetales til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K.
Såfremt Naturklagenævnet ikke ved modtagelsen af en klage har modtaget
gebyret, fastsætter Naturklagenævnet en frist for indbetalingen af beløbet.
Indbetales gebyret herefter ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Klageberettigede er:
Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der
har en væsentlig interesse i afgørelsen.

,e

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Med venlig hilsen

~

t)

Per Holkmann Olsen

Kopi er sendt til:
Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg G.nr.8-70-51-8707-2-04)
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite vI Lars Sloth, Kvædevej 19,
8500 Grenå
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand
Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870
Langå
Det kommunevalgte medlem af Nævnet, Jørgen Lund, Æblerosevej 69,
8500 Grenå
Grenaa Kommune, Torvet 3,8500 Grenaa G.nr 2000-0238)

Frederiksborggade 15, 1360 København K

NATURKLAGENÆVNET

11/: 33955700
Fax' 33955769
X 400, S=nkn, P=sdn; A=dk400, C=dk
Internet: nkn@nkndk

FORMANDEN

- 3 JUNI 2004

Anette Thierry
Henriksparken 11
3070 Snekkersten

J.nr.: 03-121/700-0020
skr

De har i brev af l. marts 2004 klaget til Naturklagenævnet
ningsnævnet

for Århus Amts afslag på genoptagelse

over Fred-

af sag om udstykning

af matr.nr. 41 al m.fl., Anholt by, Anholt.
Det fremgår af sagen, at fredningsnævnets

afgørelse om afslag på genop-

tagelse af sagen er truffet den 19. juni 2003.
Det følger af naturbeskyttelseslovens
§ B7, stk. l, at klage til Naturklagenævnet skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen, der
påklages, er meddelt.
Med henvisning

til at klagefristen

modtagelse hos fredningsnævnet
afvise at realitetsbehandle
nævnt som begrundelse

således var overskredet ved klagens

den 3. marts 2004, må Naturklagenævnet

Deres klage. De omstændigheder,

for klagefristens

overskridelse,

der er

kan ikke føre

til et andet resultat.
Denne afgørelse er truffet af Naturklagenævnets
ne, jfr. Naturbeskyttelseslovens

§

Kopi er tilsendt Fredningsnævnet

for Århus Amt.

formand på nævnets veg-

BI, stk. 3.

11M ~ ~( fL~u~
Mikkel Schaldemose
viceformand

/
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specialkonsulent

Afgorel\en el' endelig og kan ikke indbringes fol' anden adl1lini~trativ myndighed, jf. nalurbe\kyttclseslovcm
velse af afgllrcl~en ~kal være anlab<t inden 6 måneder, jf. lovem § 88, stle J.

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001- 121\( 'L _ ? J ~G1
Akt.

nr. '-(

......... ~

§ 82. Eventuel rel~sag Iii pro-

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Keld Lindegaard Andersen
Bettina Kampmann
Slotsvej 88
2920 Charlottenlund

Per Holkmann Olsen
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K.
e-mail: pho@domstol.dk
tlf. 40143099

E-mail:
pho@domstol.dk
Den 26. oktober 2011.

Vedr.: journal nr. 8901-01.2011.56, ansøgning om lovliggørende dispensation til bevarelse af
platform på ejendommen Sønderstrandvej 48, 8592 Anholt.
Norddjurs Kommune har den 14. april 2011 fremsendt følgende udtalelse til fredningsnævnet:
”Ansøgning om lovliggørende dispensation til at beholde udsigtsplatform
Norddjurs Kommune har fra Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen modtaget vedhæftede
ansøgning om lovliggørende dispensation fra Sønderbjergfredningen på Anholt til at beholde en
udsigtsplatform opført på matr. nr. 41v Anholt By, Anholt, med adressen Sønderstrandvej 48, 8592
Anholt.
Ansøgningen fremsendes hermed til behandling af Fredningsnævnet.
Sagens baggrund
Norddjurs Kommune blev, bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening, gjort opmærksom på, at der på
matr. nr. 41v Anholt By, Anholt er opført en terrasse/udsigtsplatform på skrænten til Sønderbjerg,
inden et areal, der er omfattet af Fredningskendelse af 16. december 1960 vedr. Sønderbjerg mv. på
Anholt.
Norddjurs Kommune varslede ved brev af 16. august 2010 ejerne af ejendommen, Bettina Kampmann og
Keld Lindegaard Andersen, påbud om at om at fjerne platformen, idet vi vurderer, at opførelsen af
terrassen/platformen er i strid med fredningskendelsen.
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen har ved brev af 14. oktober 2010 ansøgt om
lovliggørende dispensation fra fredningsbestemmelserne til at beholde udsigtsplatformen.
Fredningskendelsen
Arealet, hvor platformen er opført, er omfattet af fredningskendelsens delområde A.
I henhold til fredningskendelsen gælder bl.a. følgende for område A:
”Arealerne må ikke bebygges, hverken vedvarende eller midlertidigt, og ikke forsynes med indretninger til
beboelse, ligesom der heller ikke må opstilles kiosker, skure, elmaster, ensilagebeholdere, eller
overhovedet anbringes faste indretninger. Der må heller ikke på området henlægges eller henkastes
affald, anbringes møddinger, afgrøder eller andet. Der må ikke foretages udgravninger eller i øvrigt gøres
indgreb i den nuværende naturlige tilstand.”
Ansøgningen
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen anfører i deres ansøgning en række forhold vedr.
baggrunden for opførelsen af udsigtsplatformen, platformens synlighed, tidligere afgørelser i henhold til
fredningsbestemmelserne samt forståelse af fredningskendelsens formål mv.

Ansøgningen er opdelt i følgende afsnit, som kort refereres herunder.
Baggrunden for etablering af udsigtsplatformen med adgang for forbipasserende
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen oplyser, at de i forbindelse med overtagelse af
ejendommen i 2008 ønskede at genskabe udsigten fra Sønderbjerg, således at de selv og de
forbipasserende kan opleve den storslåede udsigt fra deres grund.
Genskabelse af udsigten er sket ved, at der er foretaget en delvis rydning af beplantning på plateauet
på ejendommen.
Udsigtsplatformen er opført, idet Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen ønskede at etablere
en mulighed for, at de selv og forbipasserende i ro og mag kan sidde ned og nyde udsigten.
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen oplyser bl.a., at de under deres ophold på ejendommen
dagligt observerer forbipasserende, der gør ophold på platformen, samt at rigtig mange har givet udtryk
for deres glæde over muligheden for at kunne benytte platformen, herunder Anholt skole.
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen anfører, at hensigten med platformen på ingen måde
har været at foretage uforholdsmæssige eller skadelige indgreb i naturen. Bettina Kampmann og Keld
Lindegaard Andersen finder tværtimod, at platformen understøtter de overordnede hensyn, der ligger
bag fredningen, nemlig sikring af almenhedens mulighed for at nyde Sønderbjergs landskabelige værdi.
Udsigtsplatforme er ikke synlig
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen gør gældende, at et gennemgående træk i tidligere
sager vedr. Sønderbjergfredningen, er at der ved dispensationer meddelt af Fredningsnævnet er lagt
vægt på om de ansøgte udhuse mv. har været synlige. Der nævnes i den forbindelse 5 forskellige sager,
jf. ansøgningens side 3.
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen fremhæver, at udsigtsplatformen ikke kan ses fra
Sønderstrandvej eller andre steder neden for Sønderbjerg, men udelukkende af de forbipasserende, der
gæster Sønderbjerg via stien bagom Sønderbjerg.
Almindelige betragtninger – lighed for loven
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen oplister 3 forskellige tilfælde, hvor der er opført
bebyggelse på Sønderbjerg, som de finder kan sammenlignes med opførelse af platformen.
Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen anfører, at der i forhold til disse 3 sager ikke består
lighed for loven, hvis de skal rive platformen ned.
Nærmere beskrivelse af de 3 tilfælde fremgår af ansøgningen.
Afslutning
Afslutningsvis oplyser Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen, at de er indstillede på at
acceptere evt. vilkår, som Fredningsnævnet måtte stille i forhold til at lovliggøre platformen.
Norddjurs Kommunes bemærkninger
Fredningsnævnet kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 meddele
fredningsbestemmelserne, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

dispensation

fra

Et af formålene med den aktuelle del af Sønderbjergfredningen er at friholde arealerne for bebyggelse,
herunder også faste indretninger som f.eks. den pågældende udsigtsplatform.
Uagtet at platformen ikke kan ses fra Sønderstrandvej eller andre steder neden for Sønderbjerg finder
Norddjurs Kommune, at opførelsen af platformen er i strid med fredningens formål.
Vi finder endvidere, at meddelelse af en lovliggørende dispensation fra fredningen vil kunne medføre
uheldige præcedensvirkninger i forhold til evt. fremtidige ansøgninger om at opføre udsigtsplatforme,
terrasser eller andre faste indretninger på Sønderbjerg.
Natura 2000 og Habitatdirektivets bilag IV
Iht. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kan Fredningsnævnet ikke dispensere til projekter i eller uden
for internationale naturbeskyttelsesområder, hvis det vil indebære forringelse for de arter og naturtyper,
der danner grundlag for beskyttelsesområdets udpegning. Fredningsnævnet kan heller ikke dispensere til

projekter, hvis det medfører beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der er nævnt i Habitatdirektivets bilag IV eller ødelægger de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
naturbeskyttelsesloven, jf. lovens § 50, stk. 3.
Arealet er beliggende inden for EF-Habitatområde H42.
Norddjurs Kommune har i marts 2011 besigtiget arealet, hvor platformen er opført, og har i den
forbindelse konstateret, at vegetationen på arealet ikke hører under naturtyperne på
udpegningsgrundlaget. Vi vurderer endvidere, at sandsynligheden for at arealet udvikler sig i en retning,
hvor vegetationen kan blive omfattet af udpegningsgrundlaget, er lille, idet det er beliggende i et aktivt
sommerhusområde.
Det er således kommunens vurdering, at etableringen ikke påvirker arealet væsentligt i forhold til
områdets udpegning som habitatområde.
Det er endvidere vores vurdering, at etableringen af platformen ikke medfører beskadigelse/ødelæggelse
af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektiets bilag IV.
Norddjurs Kommunes indstilling til Fredningsnævnet
Idet kommunen finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål, samt idet der er risiko for
uheldige præcedensvirkninger, indstiller vi, at Fredningsnævnet meddeler Bettina Kampmann og Keld
Lindegaard Andersen afslag på deres ansøgning om lovliggørende dispensation til at beholde den
opførte udsigtsplatform på matr. nr. 41v Anholt By, Anholt.”

Bettina Kampmann og Keld Lindegaard Andersen har endvidere i mail af 5. maj til Norddjurs
Kommune anført følgende:
”Att.: Rikke Møller Flinterup
Vi har modtaget nedenstående mail (kommunens fremsendelse af sagen til fredningsnævnet) og
vi har også modtaget kommunens indstilling til Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del,
som er dateret den 14. april 2011.
Vi har noteret os følgende:
1) Det er kommunens vurdering, at etableringen ikke påvirker arealet væsentligt i forhold
til områdets udpegning som habitatsområde.
2) Etableringen af platformen medfører ikke beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller
yngle- eller rasteområde for de dyrearter, der fremgår af Habitatsdirektivets bilag 4.
3) Fastholdelsen af nedrivningspåbuddet er således i realiteten alene begrundet i ”risiko
for uheldige præcedensvirkninger”.
Af de grunde – herunder principper om lighed for loven – som vi har beskrevet i vores tidligere
redegørelse i sagen, mener vi stadig, at der er det fornødne grundlag for at give os den
ansøgte dispensation.
Vi mener, det er nødvendigt, at Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del selv besigtiger
platformen, således at Fredningsnævnet har det fornødne grundlag for at træffe en fair og
korrekt afgørelse. Men vi er lidt i tvivl om der er planlagt en besigtigelse.
Du bedes venligst meddele, om en sådan besigtigelse rent faktisk er berammet, eller om den
vil finde sted. Såfremt der ikke allerede er planlagt en besigtigelse, skal vi herved begære, at
Fredningsnævnet besigtiger udsigtsplatformen.”

Norddjurs Kommune har fremsendt mailen af 5. maj til nævnet med følgende kommentar:
Til Fredningsnævnet
Norddjurs Kommune har modtaget nedenstående bemærkninger (mailen af 5. maj) vedr. en sag som
kommunen tidligere (14. april 2011) har fremsendt til behandling ved Fredningsnævnet.
Som det fremgår af henvendelsen ønsker ansøger, at Fredningsnævnet foretager besigtigelse i sagen.
Norddjurs Kommune skal til nedenstående bemærke, at vi - udover at en dispensation til at beholde
platformen kan medføre uheldige præcedensvirkninger - vurderer, at opførelsen af platformen er i strid med
fredningens formål.

Herudover har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere bemærkninger til sagen.”

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har anført følgende:
”Denne sag er efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse meget principiel. Der er for det første tale om en grov
overtrædelse af fredningen af Sønderbjerg. Ejerne anfører bl.a., at etableringen af udsigtsplatformen er i
overensstemmelse med og opfylder formålet med fredningen. Det kan imidlertid aldrig være i overensstemmelse med
fredningen at etablere en meget stor og massiv udsigtsplatform med stole og borde på Sønderbjergskråningen. Formålet
med fredningen er at beskytte Sønderbjergs landskabelige værdier og at give befolkningen mulighed for at opleve disse
værdier og udsigten fra Sønderbjerg ud over Ørkenen m.v. Sønderbjergs skråninger er i de seneste årtier vokset meget
til, men det er en midlertidig tilstand. På et eller andet tidspunkt vil Sønderbjergs skråninger blive ryddet, ligesom det er
sket for Nordbjergs skråninger. Til den tid vil den massive udsigtsplatform kunne ses langvejs fra.
Der er i dag den fornemste udsigt ud over Ørkenen og strandene oppe fra selve Sønderbjergplateauet, som åbner sig, når
man kommer op for enden af stien. Den udsigtsmulighed ligger tættere på ejernes hus end langt de fleste andre huse på
Anholt.
Ejerne anfører, at platformen er blevet etableret for at give ejerne og forbipasserende mulighed for at sidde ned og nyde
udsigten. Til det kan kun siges, at ejerne allerede har forsøgt at afskære adgangen til platformen ved at lægge nogle
træer på tværs.Det helt særlige problem ved at håndhæve planlægnings- og fredningslovgivningen på Anholt er, at
myndighederne så sjældent kan komme der, og at tilsynet med reglerne derfor uundgåeligt bliver mere sjælden og
tilfældig. Hvis man vil undgå lovovertrædelser på Anholt, bør der derfor gribes konsekvent ind, når de opdages.
Det skete f.eks. for ca. 30 år siden på Anholt, hvor Overfredningsnævnet påbød flytning af et ulovligt opført sommerhus
fra en bakketop til den tilladte placering ved foden af bakken. Der var i det tilfælde kun tale om en overtrædelse af
skovbyggelinjen, men Overfredningsnævnet lagde bl.a. vægt på risikoen for uheldig præcedens, hvis sådanne
lovovertrædelser ikke fik konsekvenser.
Hvis den her omhandlede udsigtsplatform får lov til at blive stående, vil det være umuligt i fremtiden at forhindre andre
sommerhusejere i at opføre tilsvarende anlæg eller gennemføre andre overtrædelser af fredningsbestemmelserne.
Derfor erklærer Danmarks Naturfredningsforening sig enig i Norddjurs kommunes konklusion: at der bliver givet et
afslag på dispensation til omtalte udsigtsplatform. ”

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag, idet bemærkes, at der med
nævnets kendskab til området ikke er behov for besigtigelse.
Det tiltrædes, at etableringen af platformen ikke kan antages at påvirker arealet væsentligt i forhold
til områdets udpegning som habitatområde og heller ikke kan antages at medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektiets bilag IV.
Et af formålene med den aktuelle del af Sønderbjergfredningen er imidlertid, som fremhævet af
Norddjurs Kommune, at friholde arealerne for bebyggelse, herunder også faste indretninger som
f.eks. den pågældende udsigtsplatform.
Uagtet at platformen muligt ikke kan ses fra Sønderstrandvej eller andre steder neden for
Sønderbjerg, findes opførelsen af platformen at være i strid med fredningens formål.
Nævnet er endvidere enigt i, at meddelelse af en lovliggørende dispensation fra fredningen vil
kunne medføre uheldige præcedensvirkninger i forhold til evt. fremtidige ansøgninger om at
opføre udsigtsplatforme, terrasser eller andre lignende indretninger på Sønderbjerg, hvorved
bemærkes, at etablering af sådanne indretninger ikke kan sidestilles med behov for opførelse af
udhus.
Nævnet finder derfor ikke, at der kan meddeles lovliggørende dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Platformen pålægges fjernet inden udgangen af april 2012.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over
afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Gebyret udgør 500,- kr. for privatpersoner og 3.000,- kr. for alle andre klagere.
Natur- og Miljøklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget
sagen fra Fredningsnævnet.
Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er:
Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Med venlig hilsen
Per Holkmann Olsen
Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Keld Lindegård Andersen og Bettina Kampmann, Slotsvej 88, 2920 Charlottenlund,
kla@topsil.com og bk@visitdenmark.com
Norddjurs Kommune, att. Rikke Flinterup, rmf@norddjurs.dk
Naturstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, aar@nst.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, norddjurs@dn.dk
Det kommunaludpegede medlem af nævnet, Hanne Mogensen, Hedegårdsvej 6, 8585 Glesborg,
hmo@qmsconsult.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg,
jytte.heslop@gmail.com

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)
Den 20. september 2018
FN-MJØ-100-2018. Naturpleje på Anholt
Fredningsnævnet har den 19. juli 2018 fra Norddjurs Kommune modtaget kommunens ansøgning og udtalelse om lovliggørende dispensation til udført naturpleje på Anholt i 2016 og 2017 i form af genpleje efter en
tidligere dispensation til naturpleje og til at udføre en sådan genpleje fra 2018 til 2025.
Fredningsnævnet har fået præsenteret projektet på et møde med Norddjurs Kommune med forevisning af
billeder, film og droneoptagelser og har på den baggrund fundet sagen tilstrækkeligt belyst til at kunne træffe afgørelse i sagen uden en besigtigelse på Anholt.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation i et omfang, der er nærmere beskrevet og begrundet neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Sagens baggrund og fredningsbestemmelserne er indgående beskrevet i Norddjurs Kommunes udtalelse,
som derfor gengives i det følgende:
”Norddjurs Kommunes naturplejeteam har fremsendt ansøgning om efterfølgende dispensation til udført genpleje, samt dispensation til at udføre genpleje indenfor tre gældende fredninger på Anholt.
Naturplejeteamet har tidligere indhentet dispensation til at udføre naturpleje på Anholt, se FN
2014.128 og FN 2014.164. Naturplejen blev gennemført i 2015, og der blev foretaget genpleje i 2016
og 2017. Plejeteamet misforstod rækkevidden af de meddelte dispensationer, idet de også troede at
dispensationerne omfattede muligheden for at genpleje. Det er teamet nu blevet opmærksomme på,
og ansøger derfor om efterfølgende dispensation til den udførte genpleje i 2016 og 2017, samt en
fremtidig genpleje de næste 8 år. Genplejen er et vilkår for de støttemidler, Norddjurs Kommune har
modtaget til projektet fra den daværende NaturErhvervstyrelse. Ansøgningsmateriale vedlægges til
orientering.
Ansøgning
Der ansøges om genpleje indenfor Ørkenfredningen, Sønderbjergfredningen samt Nordbjerg og Vesterklitfredningen. Plejearealerne indgår tillige i det fortsat verserende fredningsforslag ”Nordbjerg,
Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt”. Arealerne er indtegnet med pink på nedenstående kort:

1

©COWI
Hele plejeindsatsen er gennemført for at realisere Natura2000-planen for området. Samlet set skal
genplejen fastholde resultatet af den allerede udførte naturpleje, og skabe forudsætning for at bevare
og genskabe de klitnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura2000-området.
For at få et godt resultat ud af naturplejen, er det helt nødvendigt at genpleje allerede plejede arealer.
Dette gælder i særdeleshed arealer med rynket rose, som har særdeles effektive spredningsmekanismer, både via rodsystemet og via tusindvis af frø. Nyere undersøgelser vist, at rynket rose kan fordoble sit areal i løbet af 5-9 år, alene via rodskud, og derfor tager det en del år at fjerne rynket rose effektivt. Bekæmpelse af rynket rose med en såkaldt ’biorotor’ er både den billigste og den mest effektive
metode. Biorotoren har en tromle, der er besat med stærke, 20-30 cm lange metaltænder, der trækkes hen over- og ned i jorden. Herved skades rosernes rodsystem og ødelagte plantedele kastes op på
jordoverfladen, hvor de visner og dør. Der ansøges om kørsel og rydning af rynket rose ved hjælp af biorotor i områderne A, B og I, som vist på kortet forrige side.
Derudover ansøges der om genrydning af birk, som enten bliver optrukket med skovspil eller fjernet
med motorsav så tæt ved terrænhøjde som muligt. Små birk bliver fjernet manuelt med spade. Hertil
kommer to årlige afhugninger af birke-genvækst med økse de næste 2-3 år. Der ansøges om rydning af
birk i områderne G og I.
Der er ryddet bjergfyr i områderne I, G, D og A. Bjergfyr genspirer ikke, så der ansøges udelukkende
om håndlugning af nye, frøspirede individer.
I område F ansøges der om genpleje ved slåning af visnede tagrør, som kvæget efterlader, fordi de foretrækker nye, grønne skud. Slåningen foretages om vinteren og uden for fuglenes ynglesæson, og vil
samlet set resultere i bedre græsning og en større diversitet på området.
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Foruden kørsel med biorotor på de plejede arealer, ansøges der om kørsel på strandene, på Redningsvejen samt ad de eksisterende spor, der tidligere har været anvendt til naturplejeprojekter:
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Beskyttet natur.
Norddjurs Kommune udarbejder habitatvurdering for Natura 2000 og træffer afgørelse efter naturbeskyttelseslovens §3. Det forventes, at der meddeles tilladelse til genplejen.
Ørkenfredningen på Anholt.
Områderne F, G, I, A, B og den sydlige del af D er beliggende indenfor Ørkenfredningen.
Fredningen består af Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1939 samt Overfredningsnævnets afgørelse om supplerende fredning af 29. august 1980.
Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1939 har følgende hovedformål:
”.. Det nedennævnte område ca. 1500 tdr. land, der har væsentlig betydning for almenheden på grund
af dets storslåede og særegne natur og naturvidenskabelige interesse, fredes i medfør af lov nr. 140 af
7. maj 1937…”
Af fredningsbestemmelserne fremgår det blandt andet:
Punkt 2: ”..Det under 1. fredede område skal henligge i naturtilstand. Ethvert indgreb i denne tilstand
forbydes. Særlig forbydes al permanent bebyggelse, opførelse af skure, boder, badehuse, og lignende,
anbringelser at telefonmaster udenfor fyrets og strandvagtens nuværende linier, beplantning og opdyrkning samt opgravning af planter..”
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Punkt 3: ”..Køreruter til fyret fastsættes efter forhandling med nævnet, der godkender to ruter til almindelig afbenyttelse. Kørsel udenfor ruterne må ikke finde sted…”
Overfredningsnævnets afgørelse om supplerende fredning af 29. august 1980 har følgende hovedformål:
”..Hovedformålet med den supplerende fredning er ud fra videnskabelige, undervisningsmæssige og
landskabelige hensyn at bevare områdets ørkenagtige karakter. Fredningsafgørelsen indeholder
blandt andet forbud mod bebyggelse og beplantning og mod opstilling af telte og giver fredningsmyndighederne ret til at foretage landskabspleje..”
Fredningens formål: ”..Med fredningen tilsigtes, at arealerne så vidt muligt bevares som et i alt væsentligt uberørt landskab af ørkenagtig karakter med klitter og strandvolde med ingen eller sparsom
plantevækst..”
Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at kørsel og genpleje kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.
Sønderbjergfredningen
Den midterste del af område D er beliggende indenfor Sønderbjergfredningen.
Fredningen består af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1960. Fredningen er opdelt i fire delområder, A, B, C og D, og genplejen er udføres indenfor A.
Motivationen for fredningen var ”…Nævnet finder, at ”Sønderbjerg” på Anholt på grund af sin skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, herunder på grund af udsigten til ”Sønderbjerg” og udsigten
fra ”Sønderbjerg” har væsentlig betydning for almenheden…”
For delområde A fremgår blandt andet følgende fredningsbestemmelser: ”…Den nuværende naturlige
bevoksning af enebær m.v. skal bibeholdes og må frit brede sig på skråningerne, således at disse i videst muligt omfang beskyttes mod erosion af enhver art…” og ”…Oven på selve Sønderbjerg skal det
være ejeren tilladt at hugge af den nuværende bevoksning og at fjerne selvsåninger” og ”…Bestemmelsen under A om, at den nuværende naturlige bevoksning på ”Sønderbjergs” skrænter bestående af
enebær m.v. skal bibeholdes og frit må brede sig på skråningerne, skal ikke være til hinder for udtynding og passende beskæring af enebærbevoksningen…”
Det er kommunens vurdering, at genplejen kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.
Nordbjerg og Vesterklitfredningen
Den nordligste del af område D er beliggende indenfor Nordbjerg og Vesterklitfredningen.
Fredningen består af Overfredningsnævnets kendelse 20. november 1972.
Af fredningens stk. 5 fremgår det, at ”…Arealerne må ikke beplantes. Den nuværende bevoksning af
skrænterne bestående af enebær m.v. skal bibeholdes og må frit brede sig på skråningerne, således at
disse i videst muligt omfang beskyttes mod erosion af enhver art. Dette skal ikke være til hinder for
udtynding og passende beskæring af enebærbevoksningen. Fredningsnævnet har ret til uden udgift for
ejerne og efter forudgående meddelelse at fjerne selvsående buske og træer, samt at foretage anden
form for landskabspleje…”
Det er kommunens vurdering, at genplejen kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.
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Det verserende fredningsforslag
Hensigten med det verserende fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt er,
det skal erstatte de eksisterende fredninger. Så længe fredningsforslaget er rejst, må der ikke foretages noget, der er i strid med de rejste fredningsbestemmelser, jf. naturbeskyttelseslovens § 37 stk.2.
Da formålet med den nye fredning blandt andet er, at sikre en fremtidig naturpleje på Sønderbjerg og
da forslagets plejebeskrivelser er skærpet yderligere med blandt andet plejeret og plejepligt samt bestemmelser om rydning af udsigtskiler og invasive arter, anses genplejen ikke at være i strid med det
verserende fredningsforslag.
Norddjurs Kommunes samlede indstilling til Fredningsnævnet
Norddjurs Kommune indstiller:


at der meddeles efterfølgende dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til arbejdskørsel med biorotor udenfor de eksisterende spor i forbindelse med gennemførelse af genpleje i 2016 0g 2017



at der meddeles dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til arbejdskørsel med biorotor udenfor de eksisterende spor i forbindelse med gennemførelse af genpleje for årene 2018
til 2025



at der for årene 2016 og 2017 meddeles efterfølgende dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til arbejdskørsel på strandene, på Redningsvejen samt ad de eksisterende spor,
der tidligere har været anvendt til naturplejeprojekter



at der for årene 2018 til 2025 meddeles dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til
arbejdskørsel på strandene, på Redningsvejen samt de ad de eksisterende spor, der tidligere
har været anvendt til naturplejeprojekter.



at der for 2016 og 2017 meddeles efterfølgende dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til genpleje i områderne I, A, F, G, B og D.



at der for årene 2018 til 2025 meddeles dispensation fra Ørkenfredningens bestemmelser til
genpleje i områderne I, A, F, G, B og D.



At der for årene 2016 og 2017 meddeles efterfølgende dispensation fra Sønderbjergfredningen samt Nordbjerg og Vesterklitfredningens bestemmelser til genpleje i område D.



At der for årene 2018 til 2025 meddeles dispensation fra Sønderbjergfredningen samt Nordbjerg og Vesterklitfredningens bestemmelser til genpleje i område D.”

Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med Norddjurs Kommune den 19. september 2018. For
Norddjurs Kommune deltog Rikke Kroier, Annette Limborg Madsen og Marie Karlsson. Endvidere deltog Jette Mouritzen for Danmarks Naturfredningsforening og Thorkil Danielsen for Friluftsrådet. På mødet blev
projektet præsenteret og drøftet og illustreret i form af billeder, film og droneoptagelser. Det blev i relation
til den kørsel, der er afledt af naturplejen, oplyst, at der forventeligt årligt vil være tale om 7-10 dage, hvor to
personer foretager plejen. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet tilsluttede sig projektet.
Fredningsnævnets kommunalt valgte medlem deltog ikke i mødet, men har deltaget i sagens afgørelse med
sit kendskab til det fredede område.
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Områdets ejer deltog heller ikke i mødet, men Norddjurs Kommune har orienteret fredningsnævnet om, at
han har godkendt projektet.
Fredningsnævnets afgørelse
De eksisterende fredninger og de fredningsbestemmelser, der fremgår af den fortsat verserende fredningssag, betyder, at naturplejen og den tilknyttede kørsel forudsætter fredningsnævnets dispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod en frednings eller et fredningsforslags formål.
Den naturpleje, som Norddjurs Kommune har udført og planlægger fortsat at udføre, er med til at fremme
fredningsformålene i både de eksisterende fredninger og den verserende fredningssag.
På den baggrund og da fredningsnævnet lægger til grund, at den ansøgte kørsel ikke overstiger den kørsel,
som er nødvendig til udførelsen af naturplejen, meddeler fredningsnævnet dispensation i det ansøgte omfang, herunder lovliggørende dispensation til den allerede udførte naturpleje og kørsel i 2016 og 2017. Som
drøftet på mødet med Norddjurs Kommune tidsbegrænses dispensationen dog til perioden 2018-2020, hvorefter der i 2021 igen holdes et møde eventuelt med besigtigelse til afklaring af effekten af naturplejen og
nødvendige fortsatte tiltag til opnåelse af formålet med naturplejen.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter,
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Norddjurs Kommune har anført at ville udarbejde en habitatvurdering, og fredningsnævnet lægger derfor
uagtet formålet med naturplejen til grund, at det endnu ikke er afklaret, om en dispensation er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Dispensationen meddeles derfor på betingelse af, at den ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 2 eller stk. 3.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
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Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vilhelm Brage Michelsen,
Nanna de Courcy,
Jens Christian von der Maase,
Miljøstyrelsen, København,
Norddjurs Kommune, 12472,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs,
Dansk Botanisk Forening, København,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Østjylland,
Region Midtjylland,
Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 17. januar 2020

FN-MJØ-003-2020. Fældning af bjergfyr I Ørkenfredningen på Anholt
Fredningsnævnet modtog den 9. januar 2020 Norddjurs Kommunes udtalelse om fældning af bjergfyr på
Kistehøjvej 88, Anholt.
Fredningsnævnet meddeler på skriftligt grundlag dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden
for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Fredningerne
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 7. november 1939 om fredning af arealer på
Anholt. Det for denne sag relevante område skal henligge i naturtilstand. Ethvert indgreb i naturtilstanden
forbydes, og det gælder særligt bl.a. beplantning og opgravning af planter.
Ejendommen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. august 1980 om supplerende
fredning af arealer øst for Sønderbjerg og Anholt by. Fredningens formål er bl.a. at sikre, at arealerne så vidt
muligt bevares som et i alt væsentligt uberørt landskab af ørkenagtig karakter med klitter og strandvolde
med ingen eller sparsom plantevækst.
Fredningsnævnet meddelte den 28. november 2014 dispensation til naturpleje i form af rydninger af invasive arter (FN-MJØ-128-2014). Fredningsnævnet udtalte i den forbindelse bl.a., at det fandtes betænkeligt at
fastslå, at den ønskede naturpleje i enhver form ikke krævede dispensation fra fredningerne.
Sagens baggrund
Norddjurs Kommune har anført, at ejendommens ejer ønsker at fælde en kile gennem eksisterende bjergfyr.
Den ønskes foretaget, så der genoprettes den udsigt til havet, som med årene er vokset til med den invasive
bjergfyr. Der er tale om et delvist bevokset areal på ca. 640 m2. Projektet er illustreret ved følgende oversigtskort, hvor ejendommen er markeret med rød ramme, området for fældningen er markeret med turkis
ramme, og Ørkenfredningen er markeret med pink skravering.
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Området for fældningen er endvidere illustreret ved følgende nærbillede.

Norddjurs Kommune har videre anført, at ejendommen er beliggende indenfor et Natura 2000-område. Det
er kommunens vurdering, at projektet ikke har betydning for området, da bjergfyr ikke er på udpegningsgrundlaget.
Det er Norddjurs Kommunes indstilling, at der meddeles dispensation, da der er tale om tiltag, som fremelsker den naturtype, der ønskes bevaret med fredningen. En dispensation bør dog gives på vilkår om, at rydningen ikke må foregå mellem 15. marts og 15. september grundet fugles yngleperiode.
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Norddjurs Kommune har sammen med foreningens repræsentant på Anholt på fredningsnævnets forespørgsel anbefalet projektets gennemførelse.
Fredningsnævnets afgørelse
Det er som anført i fredningsnævnets afgørelse fra 2014 fredningsnævnets opfattelse, at et projekt som det
beskrevne kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter
dispensation kan meddeles til et projekt, som ikke er i strid med en fredning.
Fredningsnævnet meddeler herefter dispensation til projektet, som er i overensstemmelse med fredningernes intentioner.
Dispensationen meddeles på vilkår om, at rydningen ikke må foregå mellem 15. marts og 15. september.
Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand, jf. § 10, stk. 5, i forretningsorden for fredningsnævn.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau).
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
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Bjarne Golles,
Ingrid Remy,
Jens Christian von der Maase,
Ulla Beck,
Miljøstyrelsen,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Norddjurs Kommune, j.nr. 20/605,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs,
Dansk Botanisk Forening,
Friluftsrådet, Norddjurs,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 4. juli 2022

FN-MJØ-086-2022. Kørsel indenfor Ørkenfredningen i forbindelse med en militærøvelse
Fredningsnævnet modtog den 21. juni 2022 Norddjurs Kommunes udtalelse om en ansøgning fra Operations
Support Wing om dispensation til at køre indenfor Ørkenfredningen på Anholt på matr.nr. 43a Anholt By,
Anholt i forbindelse med en militærøvelse i samarbejde med US Air Force i et nærmere fastsat tidsrum den 7.
september 2022.
Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Fredningerne
Ørkenen blev fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af 7. november 1939 om fredning af arealer på Anholt. Fredningen har ikke en formålsbestemmelse, men området blev fredet, idet det havde en væsentlig betydning for almenheden på grund af dets storslåede og særegne natur og naturvidenskabelige interesse. Det
fremgår af fredningsbestemmelserne, at området skal henligge i naturtilstand. Ethvert indgreb i naturtilstanden forbydes. Køreruter til fyret fastsættes efter forhandling med fredningsnævnet, der godkender to ruter til
almindelig afbenyttelse. Kørsel udenfor ruterne må ikke finde sted.
Ørkenen er endvidere omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 29. august 1980 om supplerende fredning af arealer øst for Sønderbjerg og Anholt by. Fredningens formål er at sikre, at arealerne så vidt muligt
bevares som et i alt væsentligt uberørt landskab af ørkenagtig karakter med klitter og strandvolde med ingen
eller sparsom plantevækst.
Fredningsnævnet traf den 21. oktober 1999 afgørelse om, at kørsel for to ruter, hvoraf den ene er den gamle
redningsvej og den anden er langs Nordstranden, kan ske som kørsel til fyret i forbindelse med arbejdet ved
fyret, ved kørsel med tilknytning til Fyrmestergården og undtagelsesvis i forbindelse med redningskørsel. Kørsel udenfor ruterne må ikke finde sted. Ejeren har dog ret til at køre i Ørkenen, hvor han vil. Turistkørsel er
ikke tilladt (j.nr. 74/1999).
Ansøgningen
Norddjurs Kommune har oplyst, at øvelsen har til formål at træne deltagerne i redning af nødstedt personel
under vanskelige forhold. Anholt er særlig udfordrende grundet dens isolerede placering og vanskelige forhold
for at bevæge sig skjult. Der deltager to køretøjer, som kan køre på veje, men det foretrækkes at de kan køre
frit i terrænet.
Øvelsens indhold er nærmere beskrevet i udtalelsen.
Norddjurs Kommune har videre oplyst, at lodsejeren Jens Christian Von der Maase er kontaktet for en accept
af kørslen.
Fredningsnævnet har hørt Danmarks Naturfredningsforening, der ikke har bemærkninger til, at der meddeles
dispensation.
Norddjurs Kommune har anført, at øvelsen holdes i Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for, som
består af habitatområde 42 og fuglebeskyttelsesområde 32. Det er kommunens vurdering, at kørslen på den
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ønskede måde og i det beskrevne omfang ikke vil forringe de naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. Den vil heller ikke påvirke bilag IV-arter.
Norddjurs Kommune har som sin indstilling anført, at da kørslen så vidt muligt vil finde sted ad eksisterende
ørkenspor, er det kommunens vurdering, at kørslen ikke vil have væsentlig negativ betydning i forhold til formålet med fredningen om at bevare det uberørte landskabs ørkenagtige karakter. På grund af arrangementets
ganske særlige karakter finder kommunen ikke, at der er risiko for, at kørslen i forbindelse med militærøvelsen
vil skabe uheldige præcedensvirkninger i forhold til fremtidige ansøgninger om dispensation til at køre i Ørkenen. Det indstilles derfor, at der meddeles dispensation med det vilkår, at der så vidt muligt køres via eksisterende ørkenspor.
De eksisterende spor i Ørkenen er markeret med rød farve på følgende kort:

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen af Ørkenen betyder, at den ansøgte kørsel kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
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Den ansøgte kørsel vil på det nedenfor anførte vilkår så vidt muligt foregå på de eksisterende spor, men vil i
øvrigt efter det beskrevne indhold være en enkeltstående begivenhed med en begrænset kørsel. Fredningsnævnet er på den baggrund og med henvisning til formålet med kørslen enig med Norddjurs Kommune i, at
kørslen ikke vil have væsentlig negativ betydning i forhold til formålet med fredningen om at bevare det uberørte landskabs ørkenagtige karakter. Fredningsnævnet meddeler derfor dispensation.
Dispensationen meddeles på vilkår om, at kørsel så vidt muligt sker via eksisterende ørkenspor og på vilkår
om grundejerens godkendelse.
Afgørelsen er i lyset af andre dispensationer til helt særlige forhold med kørsel i Ørkenen og efter sagens
karakter truffet af fredningsnævnets formand, jf. forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører
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til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet,
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Bjørn Rømer Westh,
Jytte Dalgaard,
Jens Christian Von der Maase,
Operations Support Wing,
Miljøstyrelsen,
Norddjurs Kommune, j.nr. 22/6592,
Kommunaldirektørens sekretariat,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs,
Dansk Botanisk Forening,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Midtjylland,
Region Midtjylland,
Slots- og Kulturstyrelsen.

