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Afgørelser - Reg. nr.: 04848.00
Fredningen vedrører:

Grønnerup Strand

Domme

la ksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

25-06-1971

Fredningsnævnet

30-09-1968

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR. yg Y8
~%'/~7(
U D S K R I F T
af
OVERFREDNINGSNÆVNETS
KEND EIS ESPROTOKOL
=======================================

År 1971, d en 25 .juni, afsagde

Overfredningsnævnet

følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 1998/68
matr.nr.

3 ~,

om fredning

Grønnerup

Ved kendelse

af matr.nr.

by, Strandby

af 30. september

for Ålborg fredningskreds

3 ~ og del af

sogn.
1968 har fredningsnævnet

afsagt kendelse

om fredning af et

..
ca. 4 ha stort areal, tilhørende
med henblik

på arealets

fabrikant

benyttelse

til rekreative

For det fredede har fredningsnævnet
mindelige

V.F. Konnerup,

Farsø,

formål.

fastsat følgende

al-

bestemmelser:

"Bebyggelse
Opstilling

skal ikke være tilladt.
af boder, skure, master må ikke finde sted.

Teltslagning
Terrænformerne

og campering

skal ikke være tilladt.

må ikke ændres ved afgravning

eller opfyld-

ning.
Arealerne
henkastning

må ikke benyttes

til bilophugningsplads

eller

af affald.

Arealet

må ikke opdyrkes.

Tilplantning

med løv-, nåletræer

eller buske må ikke finde sted.
De påtaleberettigede
fornødne

skal have adgang til at foretage'

skridt til bevarelse

Offentligheden

de

af stedets naturtilstand.

skal have ret til at tage ophold på arealet

- 2 og badestranden.
Fredningen
res de nødvendige
af publikum.

skal ikke være til hinder fur, at der etablefaciliteter

Projekter

(toiletter m.v.) til betjening

til sådanne

skal dog forud godkendes

af de påtaleberettigede."
Hertil er føjet visse bestemmelser
ning i forhold

om områdets

til omliggende arealer og om fældning

af træbevoksningen

afgræns-

af en del

på det fredede.

Fredningsnævnet

har tilkendt ejeren

en erstatning

på

12.000 kr.
Fredningsnævnets
principalt

med påstand

med påstand

o"

kendelse

om ophævelse

om forhøjelse

af fredningen

af erstatningen.

marks Naturfredningsforening
fredningen

er blevet indanket

oprindelig

om udvidelse

påståede

henstillet,

som påstået

at fredningen

udvides

samt foreslået
rekreative

Overfredningsnævnet

har den 20. november

for Danmarks

Naturfredningsforening,

nævnet. Det blev herved
ophold og badning,

i forbin-

1968 foretaget

med ejeren samt med repræsentanter
fredningsplanudvalget,

Ålborg amts vej inspektorat

og frednings-

oplyst, at området

er stærkt besøgt til

og det blev af Danmarks

Naturfredningsforening

og fredningsplanudvalget
til anvendelse

Natur-

anvendelse.

og forhandlet

kommune,

amter

af Danmarks

visse foranstaltninger

besigtigelse

Strandby-Farsø

af

omfang.

for Ålborg og Viborg

delse med arealets

fremhævet,

til de nævnte

at arealet

burde erhverves

formål.

Det blev af Overfredningsnævnet

I

har Dan-

Endelig har fredningsplanudvalget

fredningsforening

•

og subsidiært

Yderligere

anket med påstand

til det af foreningen

af ejeren

besluttet

at søge til-

- 3 vejebragt

en aftale med ejeren om afståelse

af de 2 parceller,

ialt ca. 6 ha, til ophold og badning

iøvrigt med de af fredningsnævnet
almindelige

af størsteparten

fastsatte

fredningsbestemmelser.

og

foran citerede

Den eksisterende

træbevoks-

ning bibeholdes.
Det overlades dog til fredningsnævnet
med fredningsplanudvalget

e
e

·.e

rådet at tage stilling
omfang teltning

w

ordensreglement

til, om og i bekræftende

fald i hvilket

mod en erstatning

med ejeren opnået enighed om, at denne

på 75.000 kr. til fuld afgørelse

areal fri for pantegæld.

Udbetaling

der mellem

ejeren og panthaveren

sen, Kgs. Thisted,
til sidstnævnte

i ejendommen,

og efter at

lærer Gert Poul-

er truffet aftale om, at der af erstatningen

udbetales

et beløb på 12.500 kr.

Under sagens gang for Overfredningsnævnet
Ålborg amts vejvæsen
regulering

afstår det

af erstatningen

har fundet sted, efter at der er sket udstykning,

"

forelagt

og forlægning

fredningsnævnet

er der af

et projekt

at landevejen

mod syd føres ind

over et mindre areal af det fredede. Amtsvejvæsenet
med vejforlægningen

plads samt offentlige

toiletter

agter i

at oprette parkerings-

og vige-

på det fredede område mellem

den forlagte vej og den eksisterende
forhandlinger

til

af landevej nr. 16, Viborg-Løgstør,

et projekt, der vil medføre,

forbindelse

for om-

bør tillades.

Der er herefter

omhandlede

i et kommende

efter forhandling

træbevoksning.

Efter at

herom har været ført med bl.a. repræsentanter

for fredningsnævnet

og fredningsplanudvalget,

har Overfrednings-

nævnet kunnet tiltræde projektet.
Et kort, nr. Ål 123, visende det erhvervede

al

areal på

- 4ca. 6 ha, er vedhæftet

nærværende

kendelse.

1\
"

T h

i

b

e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet
30. september

1968 afsagte

for Ålborg fredningskreds

kendelse

om fredning

den

af matr.nr.

3 ~ og del af matr.nr. 3 Q, Grønnerup by, Strandby sogn, ændres
i overensstemmelse
det offentlige
betegnes

med foranstående,

erhvervede

idet bemærkes,

at den af

del af 3 Q efter foretaget

udstykning

3 9..
Der er i erstatning

udbetalt:

Fabrikant V.F. Konnerup,
Holmevej 7, Farsø.

62.500,00 kr.

Lærer Gert Poulsen,
Kgs. Thisted

12.500,00

"

laIt:
75.000,00 kr.
======================
og renter af det samlede beløb - 6
ber 1968 til udbetalingens

%

p.a. fra den 20. septem-

dato - der er tillagt fabrikant

V.F. Konnerup.

•

Af erstatningen

er 3/4 afholdt af statskassen

af den tidlige Ålborg amtsfond

og 1/4

og de i amtet beliggende

køb-

stæder.
Nærværende

kendelse

for staten v/ministeriet
af kendelsen

omfattede

vil være at tinglyse

for kulturelle

anliggender

område.
Udskriftens

rigtighed

bekræftes.
,

,Ir

v'

kh.

\.

som adkomst

/
;' I<~~'\

J. Fisker

"-

til det

..

,

_

fredmngsgræ;we

MATR. NR. 3{j

0.9- 3~

(frO/7/7erup 23~
SOGN: ;5t;rczndby

HERRED: 9<.-5 rum
AMT:/"iClc6oJy

Naturfredningskonsulentens
København d. 9- 6 - 197-1
By:

OrøTZlZeru-p

Sogn:

Strandby

Plan nr.AZ

tFJ

M.slforhold 1: /iOOO

kontor

FREDNINGSNÆVNET>

REG. NR.

/~.t.

U D S K R I F T
af
forhandlings-

og kendelsesprotokol
for

Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsrådskreds.

Den 30. september 1968 afsagdes 1
Fr. 387/67, m~tr. nr. 3b og ~
Strandby sogn, sålydende

Kendelse:

Grønnerup by,

J;tI+"

Jo/ 62s

/~

f

0'

I

Matro nr~ 3b og 3§.

Anmelder:

Grøp~erup by, Strandby

sogn.

I.

I

/

Frø 387/67.

Afsagt den 30/9 19680

Kendelse.

Danmarks Naturfredningsforening

har ved skrivelse af 8e

november 1967 tilskrevet Fredningsnævnet
kreds således:

,

tf

-

rejst fredningssag

for Aalborg Amtsråds-

skal herved anmode om, at tlo.::.- må blive
b
e Grønnerup by, Strandby
for matr. nr. }og 3-

sogn, som nærmere angivet på vedlagte kortbilag.
Arealet, der ønskes fredet) er beliggende mellem LøgstørViborg landevej og Risgård bredning. Der knytter sig til stedet
betydelig rekreativ

interesse,

idet der er en særdeles velegnet

badestrand ..
Arealet er afskærmet mod landevejen

ved en læplantning,

som

ønskes biboholdt.
Der nedlægges følgende fredningspåstand:
Bebyggelse

l'

skal ikke være tilladt.

Opstilling af boder, skure, master må Ikke finde sted~
Teltslagning

og campering

Terrænformerne

skal ikke være tilladt.

må ikke ændres ved afgravning

eller opfyld-

ning.
Arealerne må ikke benyttes til bilophugningsplads

eller hen ..

kastning af affald.
Arealet må ikke opdyrkes. Tilplantning

med løv-, nåletræer

eller buske må ikke finde sted.
De påtaleberettigede

skal have adgang til at foretage de for~

nØd~e skridt til bevarelse af stedets naturtilstand.

')
t.

Offentligheden

skal have ret til at tage ophold på arealet

og badestrandanv
Frodr.~ngen skal iklt8 v~re til hinac~ for, at aer etableres de
nød"endige faciliteter
kumo Projekter

(tolletter m~v.) til b€ltjening af publi-

til såd~nne skal dog forud godkendes af de påtale-

berettigede '.
Påtaleret

tn,lægges fredningsnævnet

~rednirlgsplanudvalget for Aalborg
Na tllrfredningsforenj.ng

(l

,

Under henvisning

for Aalborg Amtsrådskreds ,

og Viborg amter og Danmarks

ri

hertil har nævnet i. medfØr af Naturfrednings-

lovens § lo ladet indrykke bekendtgørelse
nr.

saS bl.,aø i Stat3tidende
Den pågo~dende

om den beg&rt.e frednings ..
,

for den 11", nover'1bers.å"
ejendom, der sammen med matr. nr. 2g sst. udgør
190

en samlet ejendom) tilhører ifølge skØde lyst den l3~ septe~ber

77 Farsø. Købesum 100.000 kr p~
servitutter er for så vidt angår matr. nr~ 3g og 3~ lyst følgende:

1967 Filip Konnerup, Holmevej

c

Den 250 juli ~9lj-odeklaration

om byggeliroLiepå kyststrækningen~

og den 130 januar 1961 dokument
omhandlede to matr. nro

om byggelinie

ved landevejo De her-

er i dcres helhed omfattet af bestemmel~

sorne i Naturfredningslovens

§

25? stk., l og stk~ 4 (om landevej).

Den 18. december 1967 blev der afholdt ås~edsforretninR,
hvilken var indvarslet de i ejendommen

interesserede

til

samt b~a~

Danmarks Naturfredningsforening,

sognerådat for Strandby~Farsø

kO~~lrne og Fredningsplanudvalget

for Aalborg amt, der alle var

mødt eller repræsenteret

med undtagelse

eningo Ejeren protesterede

af Ny jysk Landhypotekfor-

mod fredningen

og gjorde gældende, at

det var hans hensigt at anlægge en car.lpingpladspå hele ejendom:nen
og henviste til ~krivGlso af 110 september 1967 til sognerådet;
ved påtegning af l8~ sGm. havde oversendt den her. til nævneto

der

3 .",

ry
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væsent]
vej

,

ige

tind:cer

(amtsvej

.) ud

og stranden

i

st~c lw Disse

mindre

huse

hus ~ som

c18n pf.t,ænkte

•

'-'

p',""lc~en

\,,1""'0:..1..1

0l€:J\...

s~rid

Ud for

b,--~:rdGlJ.ibeholc}(::s

~jer,
til

brug

:lSJ.t (:,ller

vedhæftede

landevejen,

med

at

til

spørgsmålet

t~lvejAbring~s

der bibeholdes

~n sådan

til

gdrdeje~ Jacob
fo~~ motallots

del-Tist?

om a.::tlæg af

for

læ for

camlJine;plac.s

arGdlet i umiddelbar

n~~hed

a~ lan~

3ensen)
C;<:<3ster
..

tilfælc,e 3.f en f'.::-ed=

og dels

spø-r:-gsmålot
har ~ ved.Y"ØrEJnd(-)

9r ') så13rles

at

e;ode ~dsigtsmuligheder,

mulighed

med

vj.lle

ko~~t? god]{E-ndt forslag

i pJ.arrtC1.C;8n forete.gc s uc'isigtsslus

fra

- eJ.le

i forbindF?lse

Daol1lnarl';:s l~aturf=ednipgsforening
jfr"

§ 25$

oi.ret'ge.':1g gerne

j.

o,

~j.:'lmd en

a:,:oG8.1o~~?men på østsiden

lJ.V"~.s EJ;;cr nn

lanå.8

d,::m:ole plAntagf)

p3. lejet

anvendos

Gmf::-.n~,n::Bvnto plantae;'9,

spøresm~l

dl;]" J. det;
nævnte

.. Mellem
opført

s:;;':l1LLe

tUl1on.e u.d.lægg(Js

ning,

a t der

n9.1etræspl8.t1teoe;e,

b0s·c,E::J.111l8Iseni ovelmcevnte

med

Gt motel,

om :!. hvlJket

eJet første

_f'rcr:lning for'o~,

......

dDr- 'Tærot

)

C\Tf.lDtW?.l

er nu - aftGr mange forhandlinger

målet

o:n campingplads"

De+ tl'l

'--Cl

o!'edntng

aroalet a~ dan t.LdligHre
d(~'G

tilkendt

den i indledningen

R:tsgå;"d
har

'.

s!1E-i.l

vdf'd g"Len fra

campingplads.

a-:

:

ol

han håJ:' øn9ket

C'~BVE.lJi~n,er opført

OV2rtage

il

<::l
C".J.-

og Pf~:::tod si.g

fin.j()~; en

VGst herfor

ræ~f,:"l,;:E.~
sommerhuse

P

1aD.:J.hypotckfol'eU1.ng.

jysl{

01'1,

dej' ~ set
5amtidi~

pub.U lml1l .. JVIl'3d
~1.en.sy~
drøfted'.3s
af

dot

at

begræn.sr-)

lanJbIugsbygnin€Arne~

der ligger på matr.

Under en fornyet

8stGd8fo~r~tning

fO:CHa.snejeren
for

tB.::l:~G!·

og o~7ennævD.te:;.a!lthaver

;;o(1~og8s det

at

I overens
clottos
c.l.l

rentabel

Gll

'3 t8!Y11r~813e

sl:r i \.'9 J.s 8 synes

i

dan ~;ycnige

at

Palle

J.

overværelse

sig

LGjl'''''

udvalg

ved

ved skrivelse

s .m.., hvilken
tvivlsom

tilstrækkelig

hvorvidt
sto!'t ')

i Nibe med

tningcr.

nævnet Gn afsluttende

besigtiGelse

af ejer311e

~ævnot ~index,

:

foretog

Ea~pingplads,

politimesteren

l18nbllk på de sundhec.smccsnice foransto.l

1968

af 22.

må anees

Sag8n har endv~der() været forelagt

august

at der

Høybye, Hj ørring,

c.~;.~stille:c

af frednlngsareal

for,

nævnet dette

vod sk-ci velse

gå ud pbi. , at

repræsen-

herom for Dot danske

herme.d tilskrev

1'7.. s (,m" og mod.tog svar

3"

tilJ.ige

og for~varlig

forelæ~~:;e Sp0!'gsmålet

~30kretp-r, poli ti~ester

Den

1968, hvori

sog:1erådQt~ For at undGl'søge muligheden

p~ stud9t kan oprettes

,

den 100 juni

r-i~gsværdig~

at det

til

i særdeleshed

foreslåode

f121ning

for

så vidt

areal

er fredM

angår matr~ nr,

o

3~ og den

norC:ligiJ hal~rdeJ. af ID3.tr. no:;,. 3'Q~ der i medfør af Nc:turfrednings,~
lovens

§ l vil

være a.t frede ~ :i.d'Jt der med hensyn

området hen~!ises
af en sort,
ejeren

til

ubrudt

mulighed

veuhæ~tede

streg

for

l{or

J

hvor

(se Qog nedenfor

at oprette

cao

frednings-

otnrodet er ITIG'.t'koret
under 2.)

For at

den bee;ærte campingplads,

inds1L::'ænket ~redningsonr,ld.et,sålede,')

c~fett8r d2 nordligste

..;,

til

ut det,

2/3 af det til

jfr.

fredning

kortet,

give

har nævnet
kun

foreslåede

ar.9o.J."

Nævnet kan tiltræde,

e.t fredningsområdet

Den:Tt8.I'ks

Natu.rfl'edni.ngsforening

føl~end0

ændri~ger

eller

foresl&ede

tilfØjelser~

belægges med den af
servitut,

dog med

~5lo For

!1t

sikJ::-e,
at fredningsomridet

ikke b€'~yttes til pa.rkering

8110J: ca.m;:1ing
sl-ealder træffe s en såda11 ef:'el-eti
v foranstaltntng,

Jl.t de::l kun tillader gående fære.sel Del' skal således 3.f e j eren
e

efter, at Q6nne kende~se er endelig (d.v~so resnet f=a
Overf=8dningsnævnets

ken:lelse, i. det omfang nærvær~~nde bes tG!nmelse

stadfæstes) etableres ~od nord~st og sydøst en efter nævnets skøn
pas8ende dyb og bred ~ørfte Samtidig hermed anlægges i alt fire

,

overgange i disse to grøfter,

(for eksempol cementrør mod jord-

fyld) hvilke oVE:rr;3.;:1gc
skal have en bredde af l meter (hverken
~8re elle= mindre) for at hindre bilkørselo De to af disse ov~rgange slca.lanbringes med passo:J.demellemru.rni grøften ud mod
landavajen

(den nordøstre

i tilslutning

grøft) og den ene af dem skal anbringes

t:q. den på kortet viste markvej

matr. nr. 3R og 3~.)De resterende
træbevoksningen
ud for hvel'

i den sydøstre

(1 skellet mellem

to anbringes på hver side af

grøft. I tilsl~tnine hertil anbringes

over gang lige inde på fredningsområc.et en limøJle H

og på begge sider heraf et effektivt 2 meter langt trådhegn, der
skal være forsynet mod i hvert fald ~o rækker pigtråd, alt for at
pa
hindre ~ &t ootorc:rkler eller knallerter bringes i:ld/frodningsområdet" Mod vcs~ sl~ønnGs en sådan grøft for tiden u.fornøden,~Skulle
det senere vise sig, at en tilsvarende

grøft også er påk~ævet her,

kan r~v~et pålægge ejeren at tilvojebringe
efter at nævnet ved anbefalGt

en sådan, inden 6 mdr~

brev har tilkende~ivet

~ortet er 2ngivet tre udsigtssluser,

rydninger

dettes p~

i træbeplantGingen

(I;; :a og III). Inden SaIllI:le
frist som an gi'let for grøfterne nod
L'lOrdøstog sydøst skal ej€ren d!'age omsorg for, at udsietsslusen
II etableres. Da sluserne I

oe

III muligvis kan undgås som værende

o\J8rflØdige eller uhensigtsmæssige,

skal der gi ves nævnet tj.d til

- 6 at tage stilling hertil. Såfremt nævnet, efter at have forelagt
spørgsmålet herom for Danmarks Naturfredningsforening,

skønner,

at de begge eller den ene af sluserne bør etableres, kan nævnet
på samme måde og med samme frist som angivet ovenfor vedrørende
den vestlige grøft, pålægge ejeren at etablere slusen (sluserne).
Det påhviler den til enhver tid værende ejer af fredningsområdet
at opretholde

,

ovennævnte

samt udsigtssluser

grøfter, overgange med "møller" og hegn

på, efter nævnets skøn, formålstjenlig

Den bestående træbeplantning,
til udsigtsslusen

jfr. kortet, skal,når hensyn tages

(sluserne), på samme måde opretholdes.

nævnte påtale-berettigede
mune skal vedrørende

De oven-

eller sognerådet for Strandby-Farsø

de heromtalte

arbejder være berettiget

vis.

etablerings-

til for vedkommende

kom-

og vedligeholdelses-

ejers regning at lade

disse udføre, såfremt ejeren ikke, inden to måneder efter skriftligt
påkrav herom ved anbefalet brev, selv har ladet nævnte arbejder
udføre. Nævnet ville bl.a. af hensyn til ejeren foretrække,
fredningsområdet

bleveksproprieret,

tence til at~æffe

men da nævnet ikke har kompe-

en sådan bestemmelse,

herom, jfr. naturfredningslovens

at

§

henvises spørgsmålet

13, stk. 4, og nedenfor, til

Overfredningsnævnete
2~ Da fredningspåstanden,

omfattende hele matr. nr. )b og 3~, er

begrænset som ovenanført,

netop for at give ejeren lejlighed til

at anlægge den ønskede campingplads,

finder nævnet, at de i samme

påstand i slutningen omtalte faciliteter
anbringes inden for fredningsområdet.
realiseres inden 2 år forbeholder

(toiletter m.v

g)

må

~

Såfremt campingpladsen

ikke

nævnet sig herefter at genoptage

sagen, med henblik på at inddrage den fredningsområdet

nærmeste

del (af matr. nr. 3Q), således at der her eventuelt kan etableres

7
nævnte faciliteter

.. Den til

onhver

tid

værende

ejer

af matr~

.,b mao :'..ri:,re
",1
rJ.r. o ::)'''

sagen
nr.

for

elJ.(:1' vs.nskeligg0.1:'9

Bet.ingelsr:>n for'
fl'0..:1
'Ol..' rt-l
~...rl g"",,~o"'l'-'u..l
_C,.!

nævnte

,

ejer

••

s1\:al dog?

nævnet

vtl

til

genoptage

skal

den r.;ågældende

nå):"

2.t afæske

hero~,

nævnet

til

således

hindriL~

facilt

tetCli' '"

facj li te tor .. O,ren·=

2 års

at

frist

en kendelse,

frednj.ngsI38.E;Cn, således

være berettiget

erklærj.ng

sådflnne

a.f

nævnte

~",ot.:

""""

kan danne

gocHcender comp"1..ngplCl.dsGneX' bl"ao ~ at

"""bl
mila bezlytto
.1::'- '•• _ }k"ill
••

,:,+-,.,
v""

der

·c.U,ve j r3b.ri.ngelsen

nævnet

at

være berettiget

fald

foretage dispositionar~

,~

at kræve,
dannG del

er t~.dløbet~
(:m~

ej()'ren

at nævnet

hvorvid'c

i benægtende

en

udfærdiger

af fl'edningske:mde:lsen

ka.n

aflysE:s på matr.
3" Da. det fJ.nde~ ulleld:qst7 at de!' er for man.ge påtaleberettigede
t.illægg€s
for

der kun Ds.nInarks

Aalbo.rg A.llrtsrudskreds

Naturfred.."1ingsforening
påtaler.:;t,

l1E>d hens~rn t.U. ren...."1.oJ.d(!l58af

G~.
V0t

e
e

tilsagn

0111

at

sæc1va.:1.1ige a:L'falds
på stcder,

h'l701:"

på ta ge sig
træbeholdsre

de Hd-,:e virker

:i.\i;'Tr:Lg-c e j (:!.'en 1 :;)åfremt

Det v:l.1..være at
te!' m"vG og for

hver

og Frednin2:snævnet
sige

fr.edntn.gsområdot

pli gten

til

h8.I' sogner.åde"C

opstilling

og tømning

af l-ccmmunens

af dL::se

7

dei:' anbr.i.nges

~kæ.rr:m(mde o He:.l-'101delsen påhviJ.er

cam?tngpladsen

tillægg8 ejeren

ulempe

for

~

yderligere

etableres

g

i erstatrd.ng

6 000
0

kr.

6,,000

eller

ialt

kr.

for grøf-

12 ..coo

kJ:'o

~'ll'
+
bÆra f u/ ~
ø ar l'
~1 1gemcd renver
.1g f 1"a k en d e l sens d a t o, lnd t 11 beta~
o

li!1Z~ sker

Er~)tatnin8en

O)

vll

·væJ;,e a t udrede

17

i overensstemmelse

beste:r.:rnelsi:-:n .i Natuzofl'odningslcvens

§

tl.lføjes,

ved. den hercmhandlede

at panthaverens

i.kk~.; finde:;,;

sikkerhed

stlco

l,

med

pkt .. l~ D\:Jt skal.

fredning

..
-8at være udsat for risiko, hvorfor hans påstand ikke vil være at
tage til følge.
Nærværende kendelse vil være at tinglyse med primær prioritet
på matr. nr. 3b og 3e Grønnerup by, Farsø sogn og på parceller,

196?

der eventuelt måtte være udstykket herfra den ll.november
og senereo

Kendelsen

vil under henvisning

til Naturfrednings-

lovens § 13 stk. 4, pkt. 2 og 3 om eventuel ekspropriation
§ 19, stk.

3, være at forelægge for Overfredningsnævnet.

fritager dog ikke den eller de i fredningssagen
~

herunder panthaveren
kendelsen,

og
Dette

implicerede

-

- der eventuelt måtte være utilfreds med

selv at indbringe

den for Overfredningsnævnet,

Nyrops-

gade 224., 1602 København V, inden den i samme lovs § 19, stk. 2,
nævnte ankefrist

af 4 uger.

Thi bestemmes.
Matr. nr. 3Q og 3e Grønnerup

:

by, Strandby sogn,og parceller,

der måtte være udstykket herfra den ll.november
fredes i ovennævnte
Fredningsnævnet

196? og senere

omfang med Danmarks Naturfredningsforening

for Aalborg Amtsrådskreds,

hver for sig, som

påtaleberettigede.
Der tillægges ejeren~Filip

Konnerup, Holmevej

erstatning 12.000 kr. tilligemed

renter 6

30. september 1968, indtil betaling
Den af panthaveren,

% årlig

7, Farsø,

heraf fra den

sker.

lærer Gert Poulsen, fremsatte påstand

tages iy~e til følge.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04848.00
Dispensationer i perioden:

12-06-2006

)

.
'.
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Buderupholm Statsskovdistrikt,
Mosskovgård,
Møldrupvej 26,
9530 Skørping.

Aalborg, den 12. juni 2006

FS 34/2006:

•

Ansøgning om tilladelse til at etablere en kajakovernatningsplads ved
Grønnerup Strand på realer omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. juni 1971 om fredning af matr.nr. 3a og del af matr.nr. 3b
Grønnerup by, Grønnerup.

Ved skrivelse af3. april 2006 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse
til etablering afkajakovernatningsplads ved Grønnerup Strand.
Nævnet foretog den 31. maj 2006 besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
I henhold til fredningskendelen er der forbud mod teltslagning og campermg.

•

Som det fremgår af protokollatet har nævnet besluttet af tillade det ansøgte,
foreløbig begrænset til en periode på 3 år.
Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

I

Sortsøe Jensen

,

kopi er fremsendt til :

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Inge Eriksen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Farsø Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Ejner Pedersen,
7. Skov- og Naturstyrelsen .

•

•

Onsdag, den 31. maj 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 34/2006:

Ansøgning om tilladelse til at etablere kajakovernatningsplads ved
Grønnerup Strand på arealer omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. juni 1971 om fredning af matr.nr. 3a og del af matr.nr. 3 b
Grønnerup by, Grønnerup.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Inge
Eriksen,
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Ole Byrialsen,

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte Jens Erik Nielsen,

Der fremlagdes skrivelse af3. april 2006 med kortbilag fra Buderupolm
Statsskovdistrikt.
Nævnsformanden oplyste om fredningskendelsen, at den indeholder bestemmelse om, at teltslagning og campering ikke er tilladt.
Annemarie Christensen bemærkede, at arealet i dag er matrikuleret under
matr.nr. 3 e Grønnerup by, Grønnerup.
Jens Erik Nielsen orienterede om projektet, at det er et led i Skov- og NaturstyreIsens bestræbelser på at skabe muligheder for udvidet adgang til anvendelse af de kystnære arealer i forbindelse med bl.a. havkajaksejllads. Der
tænkes oprettet overnatningspladser typisk med en dagssejlads afstand i
Lim-fjorden. Overnatningspladsen er en græsplet, placeret i et hjørne af arealet op mod hybenbevoksninger og derfor mindst synligt. Der vil ikke blive
foretaget terrænændringer, opstillet borde, bænke eller skilte. Det vil blive
markeret, at pladsen må anvendes til to overnatninger højst.
Danmarks Naturftedningsforening

havde ingen indvendinger herimod.

Amtet så gerne en eventuel tilladelse tidsbegrænset til f.eks. 3 år henset til,
at det må anses som et forsøg.
Nævnet voterede og besluttede at tillade det ansøgte indtil videre begrænset
til en 3-årig periode.

l'

I

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

