NOTAT TIL ABL ANG. FREDNINGSFORSLAG PÅ ANHOLT

13. marts 2008, Rikke Flinterup

1. Generelt om rejsning af fredningssager
Fredningsnævnet (FN) gennemfører fredninger.
Fredningssager kan rejses af kommunen, staten eller Danmarks Naturfredningsforening (DN). Langt de
fleste sager rejses af DN, herunder den nye fredningssag på Anholt.
Når FN har offentliggjort et modtaget fredningsforslag, må der ikke foretages noget, der strider mod de
foreslåede bestemmelser. FN skal offentliggøre bekendtgørelsen i Statstidende og de dagblade, der
udkommer på egnen.
Fredningsforslaget på Anholt er offentliggjort af DN, men er endnu ikke offentliggjort af FN. FN har på
Norddjurs Kommunes forespørgsel oplyst, at offentliggørelsen sker snarest (inden eller i løbet af påsken
2008).
FN skal efter offentliggørelsen af forslaget afholde mindst ét offentligt møde om sagen, hvor bl.a.
kommunen skal indbydes. Indsigelser/ønsker til ændringer skal fremsættes til FN skriftligt eller på det
offentlige møde.
FN’s afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet. Kommunen er blandt de klageberettigede.

2. Fredningerne på Anholt
-

Størstedelen af Anholt er allerede i dag omfattet af fredninger.
Den nye fredning overlapper flere steder med eksisterende fredninger.

På kortet herunder er eksisterende fredninger vist med rødt. Det nye forslag er vist med lilla afgrænsning.
Som det ses er områderne omkring Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg allerede i dag omfattet af
fredninger, mens området omkring Wilhelminelyst ikke tidligere har været fredet.
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3. Fredningsforslaget for Nordbjerg, Wilhelminelyst, Vesterklit og Sønderbjerg
-

Forslag til de generelle fredningsbestemmelser vedlægges i kopi (udskrift fra fredningsforslaget).

-

Derudover er forslaget inddelt i en række delområder, hvor der gælder forskellige bestemmelser.

-

De generelle fredningsbestemmelser skal gælde for hele området – med mindre andet bestemmes
i bestemmelserne for delområderne.

3.1. Kort om delområderne i fredningsforslaget
Nordbjerg- og Vesterklit
Eksisterende fredning:
- En ”status quo” sikring af området, dvs. en sikring af områdets naturinteresser. Forbud imod bl.a.
byggeri, beplantning (med visse undtagelser), terrænregulering og hegning.
- Fredningen åbner dog mulighed for at der opføres et hotel mv. ved foden af Nordbjerg skrænten.
Hotellet mv. var projekteret ved fredningens vedtagelse i 1972, men er aldrig blevet realiseret.
Yderligere begrænsninger i det nye fredningsforslag:
- Hindring mod byggeri af det tidligere tilladte hotel-projekt.
- Forbud mod at plante bl.a. slåen, klitrose og rynket rose inden for det fredede område.
- Forbud mod at jagthytten på matr. nr. 43 a kan anvendes til beboelse.
Sønderbjerg
Eksisterende fredning:
- Sikring af områdets skønhed, beliggenhed og ejendommelighed, herunder udsigten til og fra
Sønderbjerg samt at sikre offentlighedens adgang til området.
- Den eksisterende fredning er inddelt i delområder med forskellige bestemmelser. Fælles for
delområderne er at ny bebyggelse enten er forbudt eller stramt reguleret.
- For nogle af delområderne er der bestemmelser om beplatning, hegning, opstilling af telte mv.
Yderligere begrænsning i det nye fredningsforslag:
- I forslagets delområde A må der fremover ikke bebygges yderligere, der kommer forbud mod
udplantning af tidligere tilladte plantearter og teltslagning på egen ejendom skal kun være tilladt
i haver.
- Der gives mulighed for gennem naturpleje at få et område af mere lysåben karakter.
- I forslagets delområde B medfører forslaget ingen praktisk forskel.
Wilhelminelyst
- Der er ingen eksisterende fredning for plantagen Wilhelminelyst.
- Forslaget til fredningsbestemmelser lægger sig op ad en eksisterende aftale i området om urørt
skov (en aftale, der blev indgået frivilligt mellem Skov- og Naturstyrelsen og en lodsejer i 1997).
- Området udvides i forhold til det område, der i dag er omfattet af aftalen om urørt skov.
Radarstationen
- Radarstationen foreslås omfattet af potentielle fredningsbestemmelser, der først træder i kraft,
når militæret endeligt forlader området.
- Fredningsforslaget har således ikke har nogen praktisk betydning for områdets anvendelse i dag.
Områder uden særbestemmelser
- Områder der foreslås omfattet af fredningsforslagets generelle bestemmelser.
- Det er hensigten med forslaget, at områdernes tilstand også fremover fremstår i den tilstand, de
har i dag. Der foreslås ingen særbestemmelser for disse områder.
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Fredningsforslagets inddeling af området i delområder. (Kortet er IKKE målfast).

NOTAT TIL ABL ANG. FREDNINGSFORSLAG PÅ ANHOLT

13. marts 2008, Rikke Flinterup

Hele fredningsforslaget kan ses på:
http://www.dn.dk/graphics/DN/DNs_arbejde/fredninger/2008/Fredningsforslag_Anholt.pdf
Kortbilag til fredningsforslaget, hvor bl.a. afgrænsningen mod havnen fremgår kan ses på:
http://www.dn.dk/graphics/DN/DNs_arbejde/fredninger/2008/Fr_kort_Anholt31012008.jpg

