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Rag.nr.
507- 5-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Broager Ejerlav: l11er• Matr.nr.:44,65,J:ol og 173

Lokalitet: Brunsnæs strand

J.nr.: F.N. J.nr.: 58/74 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-5-74
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Reproduceret af SlII1derivllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 øf Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 l SV

1Bekendtgjort: 5. juli 1974
~Fredningsnævnets kendelsesdato: 24. marts 1975
Overfredn. nævnets kendelsesdato :

ArealstllJrrelse: 5110 m2

~ Interessezone: l (landområde af største interes;e)
Formål: Sikre strandarealerne.

Skala: l:25.000

Sagsrejser: Broager kommune
Kort udarbejdet dato: 7. november 1977
Kort revideret dato:

,,'"Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
PA:aleret: FredningE nævnet, Broager

kommune cg Sønderjyllands
amtsråd

Indhold:

Arealet skal være frit tilgængeligt for offen~ligheden ti_ færdsel og optold.
Der må ikke opsættes nogen form for hegn elle~ foretages beplantning. De påtalelJerettigede
må dog etablere fast hegn eller beplantning ~~d det formå_ at opdele areclet.
Arealet plejes og vedligeholdes af (letoffentlige.
I dagtimerne må der opstilles telte og læskærne.
Der må ikke placeres bygninger, skure, campin }vogne og li'1n.,opstilles rlaster ::>amthen-
lægges både. Evt. toiletbygning undtaget.
Der må ikke foretages ændringer i terrænet vel afgravning eller påfyldnir.g.
Der må ikke henlægges affald.
Påtaleberettigede udfærdiqer ordensreglement, der opslås på stedet.
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J. nr. 58/74 Fredning af en del af matr. nr.
44,65,101 og 173 lller ejerlav,
Broager kommune,

fsagt sålydende
k e n d e l s e:

Ved skrivelse af 25. marts 1974 har Broager kommune i henhold
§ 11 i lov om naturfredning begæret sag rejst om fredning af en

del af matr. nr. 44, 65, 101 og 173 lller ejerlav, Broager kommune.
l skrivelsen begrundes begæringen om fredning således;

"Begrundelsen for at sagen rejses er at omhandlede arealer er de
eneste tilgængelige strandarealer ved Brunsnæs strand. Arealerne
er hidtil benyttet af såvel områdets sommerhusejere som endagsturister.
Endvidere kan arealet give adgang til en senere benyttelse af bag-
vedliggende arealer der i Fredningsplan for Kyststrækningen fra

<

~bbøl Banke til Egernsund er betegnet som "Fredningsplanområde--
elegnet til opholdsareal."

Fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt har vedrørende
redningen udtalt: " Det pågældende areal er, som det fremgår af

Broager kommunes skrivelse, det eneste offentligt tilgængelige
areal ved Brunsnæs strand og fungerer især som parkerings- og op-
holdsareal for eendagsturister samt til brug for det tilgrænsende
sommerhusområdes beboere. Arealet er meget smukt beliggende helt
nede ved Flensborg fjord på et af de steder, hvor fjorden er smallest,
nemlig kun ca. 1800 m til Holnis-halvøen 1 Tyskland. Arealet er be-

ggende 1 zone I ( landområde af største interesse ) ifølge de af
naturfredn1ngsmyndighederne i 1972 udarbejdede landskabsboniterings-

- ,kort.
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Fredningsplanudvalget kan således fuldt ud støtte kommunens
anmodning om fredning af arealet, idet fredningens formål klart
ses at være indeholdt i naturfredningslovens formålsbestemmelse,
jfr. lovens § l, stk. l og stk. 2, nr. 11'Og 3.••••••••••••.•••••.

Fredningsplanudvalget skal yderligere oplyse, at den på-
gældende kyststrækning er undtaget naturfredningslovens § 46 om
~trandbeskyttelsesliniebestemmelser, således at de berørte lods-
ejere- såfremt de matrikulært får tilskrevet de opskyllede arealer

•
til deres respektive ejendomme- teoretisk kan foretage afspærring

I ~ med hegn eller andet, der vil kunne forhindre alme~eden i at benytte
arealet.

Det kan endvidere oplyses, at de tilskyllede arealer er be-
r

I liggende i landzone, hvorimod arealerne indenfor de tidligere ma-
};.' trikulære skel er beliggende i sommerhusområde ( byzone).

Der er i sagen nedlagt følgende fredningspåstand:
i

"~', l. Arealet skal være frit tilgængeligt for offentligheden til færdsel
"

og ophold.
',4t) 2. På det fredede areal må der ikke opsættes nogen form for hegn

tit eller foretag~s bepJ.antning. Det skal dog - såfremt forholdene
efter de påtaleberettigede s skøn gør det nødvendigt - være tilladt

4t de påtaleberettigede, at etablere fast hegn eller foretage be-
, l

, plautn1ng med det formål at opdele arealet i enheder, der tjener
'\'i( fredningsformålet, f.eks. en evt. afgrænsning af arealet til bil-
~,

•

parkering. Ingen del af hegnet eller beplantningen må være højere
end 1,5 m over terræn. Arealet plejes og vedligeholdes af det
offentlige.

3. Det skal i forbindelse med ophold på arealet i dagtimerne være
tilladt at opstille telte og læskærme, mens der ikke må findes
telte på arealet før - eller efter henholdsvis solop- og solnedgang.

4. Der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne o.l., opstilles
master, samt henlægges både.



Det skal dog - såfremt der viser sig'behov derfor - være tilladt
de påtaleberettigede at opsætte en toiletbygning samt opstille
papirkurve.

5. Der må ikke foretages nogen form for ændringer i terrænet ved
såvel afgravning som påfyldning.

6. Der må ikke henlægges affald af nogen art.
7. De påtaleberettigede udfærdiger et ordensreglement, der bekendt-

gøres ved opslag på stedet.
8. Påtaleretten tillægges naturfredningsnævnet for Sønderjyllands

.~ amts sydlige fredningskreds, Broager kommunalbestyrelse og Fred-
ningsplanudvalget for Sønderjyllands amt hver for sig. "

Fredningen vedrører følgende arealer:
Ca. 1970 m2 af matr. nr. 44 tilhørende Jørgen Horne, Fjordvejen

24, Brunsnæs,
ca. 1090 m2 af matr. nr. 65 tilhørende Karen Sommer, Fjordvejen 31,

Brunsnæs,
ca. 1480 m2 af matr. nr. 101 tilhørende Christa Frohlich, D 2391

Harrislee, Ostlandring 26, Tyskland,_ 2tt ca. 570 m af matr. nr. 173 tilhørende Karl Bachmann, Amtsvejen
15, Nybøl pr. Sønderborg.

Sagens rejsning har været bekendtgjort i statstidende den 5.
juli 1974.

Fredningsnævnet har efter indkaldelse holdt møde i sagen den
18. oktober 1974 og den 21. februar 1975, hvor lodsejerne samt Bro-
ager kommune, Fredningsplanudvalget og Danmarks Naturfredningsforening
var repræsenteret.

Forholdene besigtigedes og de mødte havde lejlighed til at
udtale sig.

Lodsejerne ønskede ikke at protestere imod fredning af arealet
som vist på vedhæftede kortbilag, men ønskede ordensreglement opsat
ved området, samt etableret toilet for offentligheden, ligesom man



ønskede arealet afskærmet moc færdsel med motorkøretøjer.
Ved besigtigelse enedes man om at nedramme pælerække til hind-

ring af færdsel med motorkøretøjer i en afstand af 12 meter fra
Fjordvejen.

Man enedes endvidere om at placere toiletbygning ved Brunsnæs
kro ca. 75 m fra det omhandlede område efter nærmere aftale med
ejeren af ejendommen.

Lodsejerne nedlagde påstand om, at arealet fremtidig vedlige-
holdes af det offentlige, samt at der ydes en ulempeerstatning på
5 kr. pr. m2, idet ejeren at matr. nr. 173 Karl Bachmann dog frafaldtI
krav om erstatning.

Fredningsnævnet finder at det i sagen omhandlede areal, der
fremtræder som strandeng, har væsentlig betydning for befolkningens
friluftsliv, hvorfor det i medfør af naturfredningslovens § l, stk.
2, nr. 3 bør fredes.

Fredningsnævnet kan tiltræde den i sagen nedlagte fredningspåstand.
Fredningen findes at medføre ulemper for ejerne af det fredede

område, hvorfor der i medfør af lovens § 21 tillægges ejerne neden-e)tt nævnte erstatningsbeløb.
Det pålægges fredningsplanudvalget at foranledige følgende ordens-

reglement opsat ved det fredede område~
" Arealet stilles under publikums beskyttelse, og er, i henhold

til lovgivaingen undergivet følgende ordensreglement:
l. Færdsel, ophold og badning sker på eget ansvar.
2. Teltslagning må kun finde sted i tiden fra kl. 7 til solnedgang.
3. Henstilling af campingvogne må ikke finde sted.
4. Al form for henkastning af affald, papir m.v. er forbudt. Man hen-

vises til at benytte de opstillede pav~l·kurve.
II 5. Hegn og træer mod de tilgrænsende haver må ikke beskadiges på nogen

måde.
6. Færdsel på opholdsarealet - syd og vest for nedrammede pælerække -



må kun ske til fods, lige_om der her ikke må ophales både.
7. Der må ikke henlægges både på arealet.-
8. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser straffes efter loven~

"

Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts
( tlf.722205) sydlige fredningskreds. II

T h i b e s t e m m e s:
Dele af de ovennævnte ejendomme, matr. nr. 44, 65, 101 og

173 Iller ejerlav, Broager kommune, af areal ca. 5110 m2 som
indtegnet på vedhæftede kort undergive s følgende fredningsbestemmelser:

~ l. Arealet skal være frit tilgængeligt for offentligheden til færdsel
og ophold.

2. på det fredede areal må der ikke opsættes nogen form for hegn
eller foretages beplantning. Det skal dog - såfremt forholdene
efter de påtaleberettigedes skøn gør det nødvendigt - være tilladt
de påtaleberettigede, at etablere fast hegn eller foretage be-

plantning med det formål at opdele arealet i enheder, der tjener
fredningsformålet, f.eks. en evt. afgrænsning af arealet til
bilparkering. Ingen del af hegnet eller beplantningen må være
højere end 1,5 m over terræn. Arealet plejes og vedligeholdes af
det offentlige.
Det skal i forbindelse med ophold på arealet i dagtimerne være
tilladt at opstille telte og læskræme, mens der ikke må findes
telte på arealet før - eller efter henholdsvis solop- og solnedgang.

4. Der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne o.l., op-
stilles master, samt henlægges både.
Det skal dog - såfremt der viser sig behov derfor - være tilladt
de påtaleberettigede at opsætte en toiletbygning samt opstille
papirkurve.

ti 5. Der må ikke foretages nogen form for ændringer i terrænet ved såvel
afgravning som påfyldning.

6. Der må ikke henlægges affald af nogen art.
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7. De påtaleberettigede udfærdiger et ordensreglement, der bekendt-
gøres ved opslag på stedet.

8. Påtaleretten tillægges Naturfredningsnævnet for Sønderjyllands
amts sydlige fredningskreds, Broager kommunalbestyrelse og Fred-
ningsplanudvalget for Sønderjyllands amt hver for sig.

Der tillægges ejerne følgende erstatninger, der udredes af
statskassen med 3/4 og Sønderjyllands amtsfond med 1/4.

Ejeren af matr. nr. 44 Iller ejerlav, Jørgen Horne, Fjordvejen 24,
Brunsnæs, 6.410 kr.

Ejeren af matr. nr. 65 smst., Karen Sommer, Fjordvejen 31, Bruns-
næs, 3.270 kr.

Ejeren af matr. nr. 101 smst. Christa Frohlich, D 2391 Harrislee,
Ostlandring 26, Tyskland, 4.440 kr.

Erstatningerne forrente s fra 5. marts 1975 til betaling sker
med 1% over nationalbankens disconto. pr~ 5. marts 1975.

Det pålægges Broager kommune i forbindelse med fredningen at
nedramme pæle til hindring af færdsel med motorkøretøjer i en afstand

'~af 12 meter fra Fjordvejen på det fredede område, samt etablere og
Itvedligeholde toilet for offentligheden ved Brunsnæs Kro efter aftale

med ejeren. Omkostningerne herved bæres af kommunen, der ligeledes
ttbærer omkostningerne ved vedligeholdelsen af det fredede område.

li~ ).,\ Fredningsplanudvalget opsætter ovenstående ordensreglement
for området.

Kendelsen tinglyses som servitut på de pågældende matr. nr.
med prioritet forud for hæftelser og med ovenstående som påtale-

",l berettigede.
~~. Kendelsenr~

Tøge Sibbesen

'i(~?t'-t:-L-.

efter forkyndelsen indankes for
, 1602 København.Overfredningsnævnet, Nyropsga~e

Edgar Andersen
~

""& ~~'~7 /.t-,. /0 j /- J~./.. ~!
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Vafurlredningsnævnef for [ jyllands
.. amts sydlige fredning;"" ...ds
..- Dommerkontoret iTønder

Norregade 21 - 6270 Tønder· Telt. 04 - 7~ ----
Til fredningsregisteret

til orientering d'/9~-
~

Den 9. august 1985 klo 11,00 afholdt .1.Evnet møde i Broager

med formanden, dUillmer S.A. Koustrup, og det kommunalvalgte med-

lem, Ole Levinsen, Broager, hvor der foretages:

• J.nr. 101/85 Ansøgning fra H. Horne, Brusnæs kro
I'

om tilladelse til at etablere en mole

ud for det fredede areal matr.nr. 44

Iller, Broager kommune.

§ 34 - fredningssag -

For Sønderjyllands amtsråd mødte skovtekniker J. Steer 'rg.

For Kystinspektoratet og for Ministeriet for offentlil ar-

bejder mødte ingeniør Poul Wittus.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Erik Hansen.

For Broager kommune mødte kommuneingeniør Knud Jensen.

Ansøgeren kroejer Horne var til stede.

Det amtsrådsvalgte medlem af nævnet havde meldt afbud.

Der fremlagdes skrivelse af 28. juni 1985 med bilag fra amtsrå-

det, j.nr. 9-42-37/85.

Det fremgår af sagen, at projektet omfatter en istandsættelse

af den eksisterende stenmole og etablering af en bro henover sål e-

des, at der er mulighed for at fortøje ca. 10-15 både ved bromolen.

Molen og det bagved liggende areal er fredet ved fredningsnæv-

nets kendelse af 24. marts 1974 med det formål at udlægge mole og

strandareal til offentlig areal til dagturister.

Arealet henligger i dag som frit strandareal til ophold og .

• offentlig parkeringsplads .

De mødle fra Kystinspektoratet, Broager kommune og Danmarks

Nulurfrcdningsforcning hdvdc ingen indvendinger mod projektet.
L.V,S.
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" Amtsrådet var betænkelig ved projektet i relation til fred-

~ ningen og dens formål, idet arealet er til offentlig brug for dag-

turister, og denne anvendelse kunne måskL komme i konflikt med en

privat anbragt bromole. Amtsrådet ville ikke gå imod en tilladelse,

men kunne henstille, at der alene blev givet tilladelse til en en-

sidig gangbro med forløjningspæle på nordsiden af den renoverede

slenmole.

Kroejer Horne erklærede, at bromolen skulle være offentlig

4t tilgængelig og således have samme:karakter som det fredede areal.

Den er kun tænkt som fortøjningsplads og ikke som marina. Han op-

lyste, at der på stedet havde været et gammelt færgested til Holnis l

Vesttyskland som led i såkaldte hertugrute mellem GIUcksburg og

Augustenborg.

Ingeniør Wittus erklærede, at bromolens konstruktion skulle

være af samme dimensioner, hvad enten man tillod fortøjningspæle

på begge sider eller kun på den ene side.

[f ter yderligere drøftelser var der i nævnet enighed om at

tillade det ansøgle, der Ikke strider imod fredningens formål, idet

det forudsættes, at der ikke sker oplæg af både på det fredede
4t
e
e

areal, og at der ikke etableres marina, men kun fortøjningsplads,

og at kroejer Horne overholder de vilkår, som stilles af Kystinspek-

toratet. Nævnet er indforstået med, at der blIver fortøjningsplads

p~ begge SIder af bromolen, og at bromolen har en udstrækning af

indtil 30 meter regnet fra den græsklædte strandbred.

Formanden bemærkede, at det amtsrådsvalgte medlem, August Møl-

ler, kender sagen, og at han havde erklæret, at han var enig i,

at det ansøgte imødekommes, således at afgørelsen er enstemmig.

Sagen sluttet.

Iha
Afgal'8lsen kan indMJ 4 Ilpr ''li d.ns .
OverfradnmiSflIlvller, Amaliea.de IS 125;0:,:else Indk~es for
Ii&eren Ol ~Ir, . ' • enhavn 1(. ,I In-

I e 1IIynd,,!leder. F.rs! n.5 d
frblens IIdl.b er UnsIII r el efter kla~e-
Overlredni/liStlavne: ... ered~' al ':III'Ø".n ikke er indbl'8i1 fot

,-, I&pensallonen lIlInytles.
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til orientering /,,/.
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Vafurfredningsnævnet for Sønde,jylland~
amts sydlige fredningskreds

~. Dommerkontoret i Tønder
~ørregade 21 -6270 Tønder - Telf. 04-722205

REG~NR. ~ 'ly
tr ••.•

Den 27. august 1985 foretog formanden, dommer S.A. Koustrup,

følgende sag p~ dommerkontoret:

J.nr. 101/85 Ansøgning fra H. Horne, Brunsnæs kro,

om tilladelse til at etablere en mole

ud for det fredede areal matr.nr. 44

'11 Iller, Broager kommune.

- § 34 - fredningssag

Den 9. august 1985 meddelte nævnet kroager H. Horne, Brunsnæs

kro, Lilladelse til aL etablere en bromole ud for det fredede are-

al, matr.nr. 44 Iller, Broager kommune, idet nævnet anførte, at

bromolen kunne have en udstrækning på indtil 30 meter, regnet fra
den græsklædte strandbred.

Kroejer Horne har nu meddelt, at en opmåling viser, at der er

14 meter fra den græsRlædte strandbred ud til dagliq vande, og at de

angivne 30 meter derfor kun rækker knap nok ud midt på den eksiste-

(~

rende slenbro, hvorpå bromolen a~tes etableret. Han søger derfor om,

at de 30 meter ændres til 55 meter.
Nævnets formand har besigtiget stedet påny og har vær6t i for-

bindeIse med nævnets øvrige medlemmer.

Da del er hensigten, at bromolen bør have mulighed for at vir-

Mifjøministeriet
:J. nr.F. 130 ;/8 - ~o 9iI,

græsklædt

s.A .• o~~~~

A1ill'tlscn kan inden 4 uller ff'll dens modla~~I~~ ,OOkllgeS for
Overll'lldnlnpMVnel, Amlllepde l B, 1268 København K. al an-
Itpren og fDrskellllle myndigheder. F.ret nir det efter klage-
fri'lens ud/Ib er konstateret, at alaerelsen ikke er indbl1lil for
OverfredninllSnævnetl kan dispensatilllllln udnyttes.

\....V. 'S I

enighed om, at udstrækningenke efter hensigten, er der i

ændres Lil 55 m fra den strandbred.

/ha
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REG. NR. 587~ ,eD

FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLLANDS
AMTS sydlige fredningskreds,
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05

Den 4. maj 1992 foretog formanden, dommer S.A.Koustrup, følgende
sag på dommerkontoret:

J.nr. 15/92

Ansøgning fra Frisko Sol IS A/S
om tilladelse til at opstille en
isvogn/pølsevogn ved bådebroen
ved Brunsnæs strand, Broager
kommune.

§ 34

Der fremlagdes skrivelse af 24. april 1992 med bilag amtsrådet
j.nr. 8-70-21-1-507-1-92.

Det fremgår af sagen, at vognen har et areal på ca. 5
tale om en transportabel isvogn.

2m • Der er

Amtsrådet har anbefalet det ansøgte, dog foreløbig tidsbegrænset
til 2 år og har foreslået, at placeringen sker på
parkeringspladsens sydøstlige del.

Nævnet skal udtale:

Da en anbringelse af en transportabel is- og pølsevogn på det
foreslåede parkeringsareal ikke strider imod fredningsformål
meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det ansøgte for en
period~ på 2 år regnet fra den 1. juni 1992.

\lMI0KOUSt(jP led

-Å~'-'~'"

!:2 ti/ eJ --0iJe; I
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Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ansøgeren
og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens
udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Overfredningsnævnet, kan dispensationen udnyttet.



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT
Dommerkontoret, Nørregade 31,
6270 Tønder. - Telf. 74 72 22 05.

REG.NR. 587L\ ~CP
Modt:,c:et i

Skov- c~ \;::' ::::" ,-elc€n

\
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Den 27. oktober 1992 foretog fdrmanden, dommer S.A.Koustrup, føl-
gende sag på dommerkontoret:

J.nr. XVIII/92 Ansøgning fra Broager kammune om tilladel-
se til opførelse af toilet- og venterum
ved Brunsnæs på Broager .• §50 - Fredede områder ved Bruns-

næs strand. -

Der fremlagdes skrivelse af 8. oktober 1992 med bilag fra amtets
Landskabskontor, j.nr. 8-79-51-8-507-1-92.

Det er oplyst, at huset vil blive anbragt på matr.nr. 44 Iller
tilhørende Holger Horne, samt at der i forbindelse med huset vil
blive opsat en udvendig bruser til brug for badegæster.

Sønderjyllands amt har anbefalet det ansøgte og har oplyst, at
amtet er indstillet på at meddele landzonetilladelse, hvis dertt opnås dispensation fra fredningen.

Nævnets afgørelse:

Da det ansøgte ikke strider imod fredningens formål, meddeler
nævnet herved dispensation efter naturbeskyttelseslavens § 50 til
opførelse af toilet- og venterum ved Brunsnæs i overensstemmelse
med indsendte planer, hvoraf bygningens placering og størrelse
fremgår.
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I medfør af
såfremt den

;ov om naturbeskyttels , § 66, bortfalder
ikke er udnyttet inde 3 ?fra dato.

\~
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tilladelsen,

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for
Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først
når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen
ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyt-
tes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønder-
jyllands amt, Dommerkontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder, der
videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med sagens do-
kumenter.
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Den 1. april 2003 afholdt Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt møde ved
Brunsnæs Strand med formanden, dommer Claus Kejser, og det amtsrådsvalgte
medlem Thomas Lauritzen, Christiansfeld. Det kornmunalvalgte medlem, HerLning
Jiirgensen, var indkaldt, men ikke ~ødt.

Der foretoges:

J.nr. 4/2003:
Ansøgning fra Ove Horne om dispensation fra fredningen Brunsnæs Strand til
opstilling af grønne havemøbler på matr.nr. 329 Iller, Broager kommune.

- § 50-

For Sønderjyllands Amt mødte Dorte Pedersen.

For Broager kommune mødte Lars Overgaard.

For Friluftsrådet mødte Martin Martinsen.

Ejeren var til stede.

Formanden gennemgik fredningsbestemmelserne i hovedtræk og anførte bl.a., at
fornlålet med fredningen er, at arealet skal være frit tilgængeligt for offentligheden til
færdsel og ophold.

Ansøgeren oplyste, at han ønsker at opstille nogle grønne plastik-havemøbler. Dyrere
træmøbler vil formentlig blive stjålet.

Dorte Pedersen redegjorde for Det tekniske sekretariats holdning som angivet
skrivelsen af 4. marts 2003.

Formanden bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening har meddelt, at
Foreningen ikke kunne være repræsenteret i dag, men at man havde sendt et skriftligt
indlæg. Dette blev oplæst.

Ansøgeren bemærkede, at træmøbler med sammebygget bord og bænk ikke altid er
hensigtsmæssige, dels mangler der ryglæn, og dels kan ældre mennesker have svært
ved at benytte dem. Han vil være indstillet på, at der ikke er nogen reklamer,
parasoller eller lignende, der kan antyde, at man skal være kunde ved grillen for at
måtte benytte møblerne.

Lars Overgaard bemærkede, at kommunen finder det vigtigt, at offentlighedens
adgang til området sikres.

Martin Martinsen bemærkede, at plastikmøbler kan give indtryk af, at det er et
Skov- Of{ Naturstyrelsen.
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privatejet område.

Det blev oplyst, at der på et areal nærmere stranden af kommunen opstilles et par
sarrunenbyggede borde og bælh~e.

Formanden og det amtsrådsvalgte medlem drøftede herefter en afgørelse af sagen.

Besigtigelsen blev afsluttet.

Efterfølgende kontaktede formanden det kommunalvalgte medlem, der, blev
orienteret med det, der var kommet frem under besigtigelsen. Sagen blev drøftet..

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Fredningssagen blev i sin tid rejst, fordi de omhandlede arealer er de eneste
tilgængelige strandarealer ved Brunsnæs strand, og ved kendelsen blev det SDm
ovenfor anført bestemt, at arealet skulle være frit tilgængeligt for offentligheden til
færdsel og ophold. Opstilling af plastik-havemøbler som ansøgt kan - også efter
områdets karakter i øvrigt - efter omstændighederne ikke antages at være i strid med
fredningsformålet.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddeler Fredningsnævnet herefter
dispensation til opstilling af grønne plastik-havemøbler i form af 3 borde med
tilhørende stole på vilkår, at der ikke opsættes parasoller, flag, reklamer eller
lignende, der kan tilkendegive, at de pågældende møbler alene er til brug for
"Skippergrillen's" kunder. Det er således også en betingelse, at ansøgeren accepterer,
at andre end kunder benytter de pågældende havemøbler. '

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus~o/

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet af
ansøgeren og forskellige myndigheder.

Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for
Naturklagenævnet, kan dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.
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Den 7. april 2003 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 812003:

Ansøgning fra Broager kommune om dispensation fra fredningen af Brunsnæs
Strand til opstilling af en skulptur på matr. nr. 329 11Ier, Broager kommune.

- § 50-

Der fremlagdes skrivelse af 18. marts 2003 med bilag fra SøndeIjyllands Amt,
Planafdelingen, j.nr. 8-70-52-1-507-1-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at
det" amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem,
Henning Jiirgensen, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet afFredningsnævnets afgørelse af
24. marts 1975 om fredning af Brunsnæs Strand. Det fremgår af kendelsen, at
begrundelsen for at sagen blev rejst var, at det omhandlede areal er der'eneste
tilgængelige strandareal ved Brunsnæs Strand. Det er i fredningsbestemmelserne
fastsat, at arealet skal være frit tilgængeligt for offentligheden til færdsel og ophold,
og der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne og lignende samt
opstilles master.• Det fremgår af ansøgningen, at skulpturen ved Brunsnæs Strand er den ene del af et
grænseoverskridende kUll~-,tværk,som søges rejst ved Flensborg Fjord. Den anden
del af kunstværket står på stranden ved den gamle teglværksbygning Westerholz
lige overfor Brunsnæs.

SøndeIjyllands Amt har meddelt, at det ansøgte ikke vil hindre offentlighedens
færdsel og ophold og derfor ikke vil være i strid med fredningsformålet. Skulpturen
opføres i kulbrændte, rødebrune teglsten. Amtet har anbefalet, at skulpturen
placeres indtil 30 meter fra skråningen.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Da det ansøgte, som det fremgår af de indsendte tegninger og beskrivelser, ikke kan
_ antages at være i strid med fredningens formål, meddeler Fredningsnævnet i

Sko,,;." j ~~~f~~ t,a_~,naturbeskyttelsesl?v:ns § 50, stk. l, dispens~tion til opstilling af
J.rJl.·Si'J ~tBft!~tbre~TfD~~er dog et vlIkar, at skulpturen placeres mdenfor 30 meter fra
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skråningen, således at den holdes fra selve strandengen.

I medfør af naturbeskyttelseslavens § 66 bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er
udnyttet inden 3 år fra dato.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages for Naturklagenævnet
af ansøgeren og forskellige myndigheder. Først når det efter klagefristens udløb er
konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes. •
Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Sønderjyllands Amt,
Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, der videresender klagen til
Naturklagenævnet sammen med sagens dokumenter.
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J.nr.: FN 32/2020: Ansøgning fra Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug om dispensation til at op-
føre et mobilt læskur på ejendommen, Brunsnæs-Fjordvejen 24, 6310 Broager, matr.nr. 306 Iller, 
Broager, inden for fredningen af Brunsnæs Strand.  
 
Fredningsnævnet har den 17. juni 2020 modtaget en ansøgning fra Sønderborg Kommune på vegne 
Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug om dispensation til at opføre et mobilt læskur på ejendommen, 
Brunsnæs-Fjordvejen 24, 6310 Broager, matr.nr. 306 Iller, Broager, inden for fredningen af Brunsnæs 
Strand. 
 
Fredningsnævnet skal som følge af fredningens bestemmelser om placering af skure m.v. meddele 
dispensation til det ansøgte. 
 
Fredningsnævnets formand har i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, besluttet 
at meddele Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1, som anført i afsnittet ”Fredningsnævnets afgørelse”. 
 
Sagens baggrund: 
 
Det areal, hvor skuret ønskes opsat, er omfattet af kendelse, afsagt den 24. marts 1975 af Frednings-
nævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds om fredning af strandarealer ved Brunsnæs 
Strand. Om baggrunden for fredningen fremgår det blandt andet: 
 

 "Begrundelsen for at sagen rejses er at omhandlede arealer er de eneste tilgængelige strandarealer ved Brunsnæs 
strand. Arealerne er hidtil benyttet af såvel områdets sommerhusejere som endagsturister. Endvidere kan arealet 
give adgang til en senere benyttelse af bagvedliggende arealer der i Fredningsplan for Kyststrækningen fra 
Dybbøl Banke til Egernsund er betegnet som "Fredningsplanområde-velegnet til opholdsareal." Fredningsplan-
udvalget for Sønderjyllands amt har vedrørende fredningen udtalt: " Det pågældende areal er, som det fremgår af 
Broager kommunes skrivelse, det eneste offentligt tilgængelige areal ved Brunsnæs strand og fungerer især som 
parkerings- og opholdsareal for eendagsturister samt til brug for det tilgrænsende sommerhusområdes beboere. 

 
 Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at  
 

”…  
1. Arealet skal være frit tilgængeligt for offentligheden til færdsel og ophold.  
…  



2 
 

4. Der må ikke placeres bygninger, skure, campingvogne o.l., opstilles master, samt henlægges både…  
…” 

 
Det fremgår af ansøgningen, at skuret tiltænkes anvendt til cykelturister, vandreturister, badende gæster 
og til cykelfærgens passagerer. Formålet med skuret er et læ- og omklædningssted.  
 
Skuret vil primært blive opført i træ, med en ramme udført i en stålkonstruktion. Skuret vil få en afdæm-
pet naturfarve, så den passer ind i det eksisterende miljø. Skuret bygges på en trailer, så den vil være 
mobil, da den skal kunne benyttes af andre landsbylaug på Broagerland. Skuret vil måle 2,5 x 5 meter = 
12,5 m2 og måle ca. 2,7 meter i højden, med et let skrånende tag. Den ene side vil være åben, og der 
kommer vinduer i, så brugerne kan holde øje med færgens ankomst.  
 
Skuret ønskes opsat i en 6 ugers periode hvert år om sommeren.  
 
På kortet nedenfor vises fredningsområdet (blå skravering) og skurets beliggenhed (blå prik). 
 

 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen: 
 
Fredningsnævnet har ved mail af 30. juni 2020 til Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, Sønder-
borg Kommune, Miljøstyrelsen, Slot- og Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland, Danmarks Natur-
fredningsforening/København, Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, Dansk Botanisk For-
ening Jyllandskredsen, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet centralt og Friluftsrådet Sønder-
borg anmodet om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med høringsfrist den 13. juli 2020. 
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Kommunen har oplyst, at der er ca. 20 m fra det ansøgte til nærmeste Natura 2000-område. Det er kom-
munens vurdering, at skuret ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 2000-områder væsent-
ligt. Det ansøgte vil heller ikke ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområder 
for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV.  da 
 
Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddele dispensation fra fred-
ningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod formålet med fredningen. Frednings-
nævnet kan endvidere i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, kun meddele dispensa-
tion fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af 
arter, som området er udpeget for. 
 
Fredningens formål er ikke specifikt angivet i fredningsbestemmelserne, men det fremgår af fred-
ningen, at arealet er det eneste offentligt tilgængeligt areal ved Brunsnæs Strand og fungerer især 
som parkerings- og opholdsareal for bl.a. endagsturister. Som følge heraf og da arealet fortsat skal 
være frit tilgængeligt for offentligheden til færdsel og ophold, og skuret har en begrænset størrelse 
og alene vil være opsat i en årlig kort periode og ikke vil beskadige eller påvirke beskyttede Natura 
2000 områder væsentligt eller ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- eller rasteområ-
der for de dyrearter, som er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, meddeler Fredningsnævnet Bruns-
næs-Iller-Busholm Landsbylaug dispensation til det ansøgte i medfør af naturbeskyttelseslovens § 
50, stk. 1 og 2, på vilkår  
 
at skuret udføres i overensstemmelse med ansøgningen,   
 
at skuret alene opstilles i en årlig 6 ugers sommerperiode, og 
 
at Sønderborg Kommune som tilsynsmyndighed påser, at den midlertidige opstilling af skuret over-
holdes. 
 
Klagevejledning: 
 
Der kan inden 4 uger efter den dag, denne afgørelse er meddelt, klages til Miljø- og fødevareklage-
nævnet over afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. 
 
Borgere, virksomheder, myndigheder og organisationer skal indsende klagen til Miljø- og fødevare-
klagenævnets klageportal via borger.dk eller virk.dk. 
 
Der er et direkte link til borger.dk og virk.dk via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 
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En klage skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen senest kl. 23:59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. Det indebærer, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt faktura i Klage-
portalen. 
 
Klageren skal oplyse sit CPR-nummer eller CVR-nummer.  
  
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside indeholder information om beregning af klagefrister i 
de tilfælde, hvor en klager anmoder om at blive undtaget fra brug af Klageportalen. 
 
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 afgørel-

sen, 
• 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. Gebyret udgør for privatpersoner 900 kr. Virksomheder, organisationer og of-
fentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det 
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det ge-
nerelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
 
Miljø- og fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. 
Klagegebyr opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektro-
nisk overførsel eller ved indbetalingskort til Miljø- og fødevareklagenævnet. Gebyr skal indbetales 
indenfor en af Miljø- og fødevareklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udlø-
bet af fristen, afvises klagen. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke 
er klage-berettiget eller fordi Miljø- og fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle 
klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller op-
hæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af den på-
klagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i Miljø- og fødevareklagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som ud-
gangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret 
ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget 
en stor del af sagsbehandlingen. 
 
Tilladelsen 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 tilladelsen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Såfremt projektets gennemførelse kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, skal 
ansøgerne rette henvendelse til den myndighed, der administrerer tilladelser eller dispensationer i 
henhold til denne lovgivning.  
 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del 
Esbjerg den 30. juli 2020 

 

       
 
Denne afgørelse er sendt til: 
 
Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug v/Gerhard Jacobsen, jacobsengerhard@gmail.com  
Sønderborg Kommune, post@sonderborg.dk; tjje@sonderborg.dk   
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk;  
Slot- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk  
Museum Sønderjylland, tekr@museum-sonderjylland.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/København, dn@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening/Sønderborg, soenderborg@dn.dk  
Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen, finn.borchsenius@sm.au.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, soenderborg@dof.dk, gert.fahlberg@bbsyd.dk 
Friluftsrådet centralt: fr@friluftsraadet.dk  
Friluftsrådet Sønderborg: soenderjylland@friluftsraadet.dk 
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