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                                                                                                                        Herning, 7. marts 2020 
                                                                                                                                  FN-MJV-39-2019 
 
Skive kommune 
laje@skivekommune.dk 
 
 
 
Ansøgning om etablering af bordbænkesæt, 2 hængekøjer, et bålfad, en plint samt krabbevæddeløbs-
bane på badebroen på Marienlyst Strand, matr. nr. 16a, Resen, Skive Jorder. – FRD 5/2008 – Skive 
Kystskrænt. 
 
Skive Kommune har på vegne en grundejerforening søgt om dispensation fra fredningen Skive Kyst-
skrænt til etablering af faciliteter for offentligheden. 
  
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til at etablere to bord/bæn-
kesæt, to hængekøjer, et bålfad og en plint som ansøgt og på de vilkår, som er anført nedenfor. 
 
Ansøgningen 
 
Området ligger på Marienlyst Strand, matr.nr. 16a, Resen, Skive Jorder, ud for Surferklubbens klub-
hus og afgrænses af strandkanten. Fra stranden er der i 2016 etableret en badebro. Der findes i forve-
jen to bord/bænkesæt. De ansøgte faciliteter omhandler to bord/bænkesæt, to hængekøjer, et bålfad 
og en plint i tre niveauer med et omfang på ca. 40 m2. Faciliteterne tænkes anvendt af offentligheden, 
herunder campister fra den nærtliggende campingplads, skoler og børnehaver.  
 
De to hængekøjer ønskes anbragt ved eksisterende beplantning inden for et område, der er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3, da de derved vil virke mindst skæmmende for udsigten. 
 
Kystdirektoratet har meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
 
Skive Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, for så vidt angår place-
ringen af de to hængekøjer. 
 
Fredningen 
 
De gældende fredningsbestemmelser er Fredningsnævnets afgørelse af 29. september 2008 om fred-
ning af Skive Kystskrænt. 
 
Fredningens formål er: 
” 
• At sikre og forbedre offentlighedens adgang 
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• At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter 

• At områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter bevares og forbedres 
• At skabe grundlag for naturpleje.” 
 
Af fredningskendelsen § 2 fremgår: 
 
”§2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag m.v. 
 
Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse eller etableres anlæg,…” 
 
 
Fredningsnævnets behandling af sagen 
 
Fredningsnævnet har den 25. februar 2020 foretaget besigtigelse af området, hvor foruden Frednings-
nævnet var mødt: 
 
Grundejerforeningen Petunia ved Pernille Andreasen og Dorte Kristensen, Skive Kommune ved Lou-
ise Aaen Jensen, Danmarks Naturfredningsforening ved Niels Odgaard og Friluftsrådet ved Anni 
Oppelstrup 
 
Dorte Kristensen, Grundejerforeningen Petunia, redegjorde for projektet og forklarede, at et bålfad 
tænkes placeret ved et eksisterende bord/bænkesæt, to yderligere bord/bænkesæt tænkes placeret ved 
den eksisterende badebro, så for eksempel forældre kan holde øje med deres badende børn. Plinten 
placeres ud for surferklubben, som har mulighed for at bruge den ved konkurrencer, men den er i 
øvrigt tænkt som en plads, som man kan sidde på eller solbade fra. De to hængekøjer placeres ved 
beplantningen, hvor der i forvejen er et bord/bænkesæt, således at de ikke kommer til at syne af så 
meget i det åbne landskab.  
 
Der er tale om et område, som allerede bruges, især af surferklubben og campister fra en nærtliggende 
campingplads. Der er tændt bål på stranden i nogle tilfælde. 
 
Louise Aaen Jensen, Skive Kommune, oplyste, at kommunen har vedligeholdelsen på arealet. De 
kommer ud en gang om året med kantklipper mv. Der skal placeres yderligere en affaldsspand. Der 
er et godt samarbejde med frivillige, der fjerner badebroen for vinteren og slår græsset. 
 
Anni Oppelstrup, Friluftsrådet, udtalte, at rådet mener, at det er et utroligt godt projekt og, at det er 
godt, at hængekøjerne er placeret ved buskene, så de ikke står og forstyrrer udsigten på stranden.  
 
Danmarks Naturfredningsforening udtalte, at de generelt er af den opfattelse, at sådanne projekter 
ikke skal sprede sig for meget, så det hæmmer området, men at de også går ind for dette forslag. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
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Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 
Fredningen har til hensigt at sikre og forbedre offentlighedens adgang og at sikre og udvikle områdets 
rekreative kvaliteter. Områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter skal bevares og forbedres, 
og der skal skabes grundlag for naturpleje. 
 
Fredningsnævnet finder, at de ønskede faciliteter vil forbedre de rekreative kvaliteter i området, som 
i forvejen benyttes af offentligheden. Fredningsnævnet vurderer, at faciliteterne ikke er til hinder for 
at bevare de landskabelige og naturmæssige kvaliteter.   
 
Af hensyn til bevarelsen af områdets åbne karakter, finder Fredningsnævnet, at det er vigtigt, at faci-
liteterne placeres så hensigtsmæssigt som muligt, samt at det sikres, at området bliver vedligeholdt, 
hvorfor der stilles vilkår herom som anført nedenfor.  
 
De hørte interessegrupper har støttet projektet. 
 
Fredningsnævnet skal på denne baggrund meddele dispensation til at placere to bord/bænkesæt, to 
hængekøjer, et bålfad og en plint i tre niveauer med et omfang på ca. 40 m2 på Marienlyst Strand, 
matr.nr. 16a, Resen, Skive Jorder. 
 
Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 
 
• De to hængekøjer skal placeres ved den eksisterende beplantning 
• Bordbænkesættene skal placeres ud for badebroen.  
• Bord/bænkesættene skal holdes i naturfarver 
• Kommunen og grundejerforeningen skal sørge for vedligeholdelsen af arealet.   

 
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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-
genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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. 

http://www.naevneneshus.dk/
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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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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 li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) 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 frist for efter-
kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-
ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 
sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelses-
udkast i partshøring. 
 
En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-
der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
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