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af J,.;tl s:~rifL-li,,,;o 1,' L,_r'Jll,~ folt;c;nJo

I" Fr:,dniDS uf on ~J.;l 'Jf 2 Dlry,;rlOl'U '_~k'V •.
De al' Pl',~d.'1il'l<.~'.;(l~V{l..;t f 'r ;Jj0.cl'ill,~ :\nt ..JI'j:JLi·'r,-"l~, l'H'nil 'lJ:i-

vj dem 3().~:~1j 1')7 'e.:; cl n l.tlll:~ll.sL l~I'Yl i. J,",lll) ')3"':: :f~~D,'~1e ]"11!:::1:.31

r- f 'r,'lo{::t 'JVcl'fr.,lni.'1; -() v,'"t, flr:, ,'lvi,lt CJll"J',r ,]<"'n for",tJl't'VI.1.::

K..:nd21se 'Jf JI1:'jl.it.snjlJ1'j',~rict i ~:,df.)r 'jf § 11, ?:jl',. jfl'.

2."':L::. i T 'v 'm !-lI lI'fr',lirJin:::; i:l'. ?'C) ',f 3.ThJj )]'1, ,''; f)l''.;')'lVi]l

3n~8ar dlon ~jitL LIJ vnL,> 1\f.::1delse i Medf,)r :Jf l, 'V ;(1:J ~ 16.

v(;;U ~t lL.n lG.T1uj 1):'~3 ..1fh ,1-11. \:JJt.;di:11n de ~'1r ',\l81'fl';dr.i ·I:.;:~··

n.vnet bef3l....,Lj!~et ,le of F'l',dllitl<..;sIHVneLG ~(c::il'kl ~..:r ,mf.,Ue,Le 1").::1;

af ::,cf;bygor,rJ Jk'lV. lIn.ler ue p80 Aa~lt~dsr,]()<1t2t oL ;tf:. F' 'r';11lld1 i I LI'

""pJ1',[:ede~; d r tl](;lll-,rn ,~jl.;r.~n, G '"b2jer ,c::,enfeldt p~, l n en" ',)L11=

!

Iw 't'efter :J ,nt1.i.~'] .lI'" :,Jf FI'cdnin.:J11 V[J(;ts KerHi,".3_r 'l,;ILltt,,;ue

Al' ,~Ler f';I;r!2S ) ':n bc. Jt 'nt i K",lhl'':::~Jen ~Jf 4.A.u,,:;,!'':Jt ] ),?'l, d.v.s.

o'.1:11,:d.:.s; ut. 11e18 \r"J.lldt )j'V'l['eS 8111 l!:t,u'llc r:)v~ik"v,

at ,;t 're ~rJ~' 'I"!nt-J1" nr~,)r, lvI' bi.lt,,j .-,_r f,.i.l ~JL ';ive 3k 'vpcll,ti"t

fe J:rds l,..:ti,

;1t '.:1 HU,;ot ~",~!1 ":(,J _,fler ,\ft.:31e rll-.Jtl J'i1cl;c]l1lr.,:u I 'I;,,·t ';]ler ,;n ef

,:eLte "Jl"t '''llli\l:J'J':JnJ,

Lt :,n1Jl(:; .. f '["j,-; '_' :';Li2r, d',l'Llt1,j'cr ,',,:u' ,->,:v:j,; t.il ,L'I fr,;r],le

.\.1'cal c ~~rJJ tikc.: _~.f~ -~r h fL'j]!: I;J :\1 F'r l!l j l ,_' -':~l ~v l-~t, ;) r :"::\Cll kU~L '!l.~

fOcitsæLt(; Iler"n r't;! :-12':']f"r f'r FL~rd:lr;l i ~l;:'V"Il.

Vr)d (v..)r·"l:·'; 'iil:Jlen f:Jf.i1~sa! t.os J 'G foJ,f;ll i..) ydcor1 i,;CJ e

B'),3Lt;::lnmelcot' vfJdt"'l';nle Fr",]niI1L.;CIl, n,·,n1jg

at '\"n i 3:( 'veno \1~;tli. ,.J n l VCt'rY1Je ~)P Id:3rl~.d) .);',<]1 f"J'b] ~V8

lwnliG'::;·JlcJe til .\11v,nckls(~ C1'n ;W:l,JiJl1 f'r Sæby Bys !3(..'b'Ul'd,

Dt al Hu..:;st i ur;!. fr'-.Jded(, ',1\.::1 [31\:J] ~ike ;f1er I~C:,!. ,1.:12]8e iJf et
Udvalg b ...::;LIJ'~,;11l1e :]f ,..:11 :?'l'l',n",'rJt8!lt v~lEt 'd' Pr"dnill[':sn,'vn,'L,

en Reprcesentcwt v'-.l::,t af :~wby f3;yraDd '!~~;k 'vJ,jercn ,1181' en Ef

ham udl)<.o; c;t Rl:.,r:"t;nt.:ll1t 19

at Heg1erne f 'r F'.'I'd~'H~l i (L't frcd,,"uc ,'I f't'81 k.m ""ul k'J me fDSt~:,.::;tt9:1

"f ter lL.;r'II,'["O Aftale ,ned I~jcren,

:1V 'dl 's J t) t b r.:: s t. c In t. ,; 8, u t ,J c r i ~1'::J t;.1 LJ! i j j L j' 'n' li'l' ~J nl I ":''; n . I, u] ,j l:

t,jllB,ges E;j,)['e:J. ~t I3~lob nf 3(J.' ,I, Kl'. Lilli, ... '1cd TLtlL,,;r ri"'
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P.'1. fra (JVcrfy,,.,unin_:::'n 'vnot3 K'2I1Jel,-w::: ') ,t,) ti~ B-Jt::-tl ing ,-dc"r.
Det V:3r cni.::·li2: ,"'o ~3-.i,i'I,;cL)r; f,)r V:;',- i'C;].: 'm"i,"'118 ~ylji hed, ':lt

i!: t. i l "t 'J ir' de J /,) If ':r lt8',l1i'1S·0:)=1..1~)et.

Lr ut!~.r 1·~/.) l'j<')8 v:;lh '_'L at ~1,1-

3y

dæby l~,Y e(1 IJ 'lUI' 1<..1';

25. G.M. uPP1")b·])',.L uf TnJ21IJolG:;,;,ljjll\Gter'~ t.
Un-llOl' :l·;no~yn til °jt Kl'Ec:ditf 'r llill.:.:n '_If ,jy.l';';,; L,nd.',jl~n(j",o,J:1-

bo'; l.i'5dere, dl'l' \;c P·.il!th::tvl're i J':~1':11J )'[Jn'2ll, jnH1 ':" v I..; v :J'.:t illd-

v' 1'~j1et P8tl ~t 'O] .,1. L-jrn i,~t :::tnrJhlm ~ f :;, gen \, i ,':e l-t"vcL' ..,iv,;L

rok,le undnr ·1'1In..;, ,)')fnL til o:t S~o':':l'n of~,';r Kr2Ji'f'r:]-,j(:c:enb Tnd-

v'j'°'llinC Df Fr~drli~',>Jll VlkL L1V:h V'ret I_LL11 ,t i Ikr, j l :r1 ..,>~l'e

'rid '3 dt:ccft,;r v Ir ;,., n '[)i"l_,Ct, 1118. u,l'iiJ,;t iru- 11.;...:;, 'l ..kn ~,t f)r'-

ny"L Indvul' .. l.in;';,If Kr,(litf'l';r1iJ"l;o,;n ll'lv.ic; fWL] t S t. "u , nns:'lf) ~

(JVI,rft'ednin,-~un'..'vn,'t J,-:t Llr:Ldhrtid f'r r,:tt,;st, lt do'r, f,t'j' l 'Y] 1\",':11"

d<.:1'}3 aL..l8:",d,-;s, Df'.'skuti8cJ Kred.itf 'r0ni.r:I~';lO en 1<~.. '\' ~r'lnD 'Vf:r <1,'1'1

SitlwLir,n, :ler ',111t' fr':;'TIl\'l.ll.'r,,;t Vl::; Ji' '1'1 i~~,t.:-; T:"'(~ ,o., '1.-'1.'.

DG l(r.:,liU"[O"·Jin':'tJn 11u, 1'«1;:)1'_''1" "t J ..n f r sit '1:,;,11;-)1(,-

ml.'ll'le vilje ,J"t't.: P 'Y' j'c' inc::; P'I<] l;t e:::3tr~11I'din 'rt \fdr'[],3 :d l!).l)"I, i(r.

melu'l!:) Gr',lD,;jer ,\j"onf'lrjt m'dsnt.te 3i,~, flt 11':._1l l},,] Ilf ";r:'L:ltnil:~en

url\),:;t~Jltes li1 Kr',iitf'r"Jitl ..;en, 'l; J3 ":!l minu,;li(,., ',v':" ..,IS:< <11mL
i~,Le var 3t ")[lIl') , h"I' J~)V1t':~~,maul:t 13'~llV,.1 "m I\l'lv..: ";r.3t.atfli: "';'':11,)

'::;L:)J'r~ls() ::'1'1 'm ,12MJ F'rlj lire i ,ll,n'lo,1,1 ti] T"v Nr. 523::;f 11)'

Decc.'·ober }C)'?2 V'("':t f':'ll'·)::;t lll;n il1.')",1'ld t..i1 T 'ven n'.ds::Jtte
rak:il.Li'll:2](' ,rpil .. j 'n, j,'r i i~t (:f'_:1' r '1'1.1."3,',)'1(.-1, Tlllv:lrslin,z til

Dllc' Vedk't!Jin."nr:i(j :1fho'lJt r.~,de der pu;' ':;'8(l.':;t har fal'i"slt ';rl;tntn:iltSer.

fn' ,.:n ~h:I'vitut '-J 'In ..1"':11 i ,en f 'l'iH) 11"vnte 'iV 'l', 'D:; ':n:;t Qmh811dl.'d,;

Lil 51). lJ, ;~c. med 5:' lic·nte p.". fnj dl:l1 l(j.M~,j l.(pe til B",t::',linl~~--'

Gh_"r, sHGler:<'.s nt ddr' i 21',3i,I,Lnill'~(jn vil v"':1'e:li fr8dY"I,;e t.:t B.loo

af l().()(J', Kr. \l,"[' u,iboLn18s t.il Kl'ec1itf,I' ni01.o':' '-:f jylsk" T:lnd",j~n-

~'lm3lLsiddt)I'" i ~liiJ)rc:, t.i 1 .\Li\r'ivnin~, p'.c cl-0:1C:, T'ri 'ri Let i r~jUJ~=. ,
cl "iJIII"n. Kf1m:ni:3~Ji'1l1')1 h')r i .rh '8 /);'CJ,,;,l ,t, at :~r~1,:Jtuill ;"'n faCltuæ',!:,_.3·

uncJ.'l' FlI'UJ ,nL'1ini..: af, at de frprj,.'j..; .~1t,:·ll;r ';)e3,1:1...:[; D rskilt :\hl:ri-

kul.3 Nr. u<1';nU'l~i f t f 'J' ~j-_ r 11.

I Ikn!l 'ld Li l j,., t S!1': I ),188 cll1T,lrto Vi l de ~1f Fr,-'dnin~[m cli {lut

~:f,j gto Kf:wc" l"c.:r v 1'8 :1t [;t,'Jeifc:,te "w l ,],~ fH"1rl ,rnher,d}ede eJf

(JVu't'cnsk·)mtlten flydunrIe 'I drilJger.

TlJi bef,tc';n'CJC:8;

De "jf FI'ednin~-3rll;vnc;t f,)r fTjorrini~ Amtsr~ln'l[;;kr3Js ,:on

5(J.r,1:"Jj ng 1~.,i.Ll!~ust 1']27 :lfl:3:?1[te K(;nJvlstlr v(';,c~H',;nde F'l'.dni:1C ,Jf ,')1

Del Ilf Sæu ·.::;r~ard Skw st',c1L.::f-'t.,:s, J"C Q1 b"}uL.,e de Cif KcndeL,erne

f1mhnndlede A l'''': ,1,_r fr0-1es 3nm be:Jturnt :nou ih--:lH,Y rJ til J,; L Olf K"n i,. l sen

af 4.,\ugust 19)7 ~m\wnu.l(de Are31, rJt den i Sk 'ver;:J >JstllGe T.Jel

værende Sp"'rtspl:lds sl"31 f'lY'blive henli:~G:nde IiI AnvcnJ"lse s"m

l,:HJd'w f')r S-,;by r~'ys li 'o )ere, 1il ~)1 flue::-t i. det fredede Areal sko}

ske efter BE:~t ;ml1lel~Je Gf et Udval"i b,;sLw"ndt:: ::lf en Repr,..lsentant

val(;L ::lf Fr(d ni 11:::;:') 11 Vl18t, en TleprJJ',..rtont VOllf},t ;,f '::~by nyr'olad 'i;,

~,iel',:n eJle1' en 'lf h~:lTl ue:IJ':L,..:t Rel)l'l)~J';'ltl.lnt, ;ll: n,>"l..;rr~e f'l' F 'rd~:ul

det frede,je ,\f'e:,] l,~m :1,,,1 h.Ulllle f'l~)tu.'l.ll"::J .f~,'J' !l"l',;] re AJ'LlJle ,:,fod
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1],-:luo af 31). ')'J\.' Kr'. ti] l L;,_'rwJ 't,: 11 t(:r

til B'o'talin...: ~31\er, l1v lr:lf 2,J'oy BYI'e,-,l

r:: '
) p.:l. f r',.. ,j 'n ll:i.]\f.:Jj 1';)"):-

f l)'~l i L,)! _,j; til ~]t 1.11-11' r
Y,,"](le ]/3, !l1oll..l1S ]""Ji(~n ;,f~1,,""'!d,;~~ i ',ver,l1~:"t(~i111kLj'2 ned i'!,tll,'f-L""r:I-

ni~,_."l)vens fluc;l(;;(',.li ,ler [lf '<:r,;1;Jtni.J;.!JrJl()hl;i IH1:) 1"128 '~r'8iiL--

f-l)' "lin1,en of j,:/d...:ku T'Jldf:jJ'id '[Jl,jLJ,~t.jd.1 r·" i '[ib ,(' .1 fLLn f J ".'i'';

Kr., der :lLJ';t'iv.:s 1"01[' d l1il(;;(; Fri lY'itet i i~jl)!"l )~:n 'lI, '~',..:.:.1 Jl~ fl"_:-

de:'; t; ,\.1'\-,'.1'"r ":::rl.';'ilt Q,'Jh'j'·:ul:I'US l.l.j-'11 :1!;Lft f II' .';J-.,'C(J.
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1'"I :handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.
af

Aar 1927 den 30. Maj blev af Hjørring amts Fredningsnævn
afsagt saalydende

K e n d e l s e:

Under ll. Juli 1925 rettede Formanden for De samvirkend~
jydske Turistforeninger efter Opfordring af Sæby Turistforening Hen-
vendelse til Naturfredningsnævnet for Hjørring Amt om Fredning af
Dele af Sæbygaard Skov, og dette foranledigede, at Nævnet den 15. Au-
gust s.A. lod afholde et Møde, hvori deltog Ejeren af Sæbygaard :3kov,
Godsejer J. Arenfeldt, og Repræsentanter for Sæby Byraad, De samvir-
kende jydske Turistforeninger og Sæby Turistforening. Paa dette Møde
blev der mellem 3kovejeren og Byraadet indgaaet følgende Overens-
komst:

"Som Afslutning af førte Forhandlinger gaar undertegnede
Godsejer Arenfeldt ind paa at give fri Adgang til Sæbygaard Skov
indtil Broen over Aaen ovenfor Fru Moltkes Bænk og Sportspladsen for
en aarlig Sum af 5.000 Kr., der udbetales mig af S~by Byraads Kasse
og betales halvaarlig den 1. Oktober og den L April, første Ganl~
l. Oktober 1925 for det kommende Halvaar.

Med Hensyn til Hugst i Skoven fra Kurhuset til Fru Mol t:,ces
Bænk gaar jeg ind paa, at denne bestemmes i Enkelthederne af mig og
en af Sæby Byraad udpeget Mand. Uenigheder om Udvisning afgøres af
en af Politimesteren i Sæby udnævnt Opmand.

Denne Ordning gælder indtil l. April 1931. Alle Indtægter
af Skoveffekter tilfalder Skovejeren. Denne Overenskomst tiltrædes
under Forbehold af Sæby Byraads Sanktion af undertegnede Borgmester
H.P.Nielsen af ~æby."

Den saaledes indgaaede Overenskomst blev imidlertid ikke
godkendt af Sæby Byraad, og Sagen var dermed bortfaldet.

Under 6. Oktober 1926 fremsendte Byraadet til Frednings:næv-
net Henvendelser fra et af Turistforeningen for Danmark nedsat Ud-
vals og fra Sæby Turistforening om Fredning af Skoven, idet Byraadet
under Henvisning til disse Henvendelser anmodede om Nævnets Kendelse
for, at Skovens Fredning har Interesse for Byen og Almenheden, samt
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eventuelt en Udtalelse fra Nævnet om Størrelsen af den Erstatninf"\
der tilkommer Ejeren for at paatage sig Fredningsforpligtelse efter
nærmere Regler for en Del af Skoven, der ligger langs Aaen til "~'ru

Moltkes Bænk", eventuelt til "Humlebroen".
Sagen har af Nævnet været forlagt for Naturfredningsraadet,

der i en under 4. Februar d.A. afgiven Erklæring har udtalt:
"Sæbygaards Skov, der omfatter et Areal af ca. 188 ha, '/

i Hovedsagen naturlig Bøgeskov, en af de nordligste Bøgeskove
mark af anselig Størrelse og alene derfor af naturhistorisk Vær

f
Af ganske særlig Interesse - ikke mindst i æstetisk Henseende ~
den Del af Skoven, der støder næsten umiddelbart op til Sæby Of!. II.
Aaen strækker sig til Hummel Bro. Denne Skovs trækning er forho
vis lang og smal. Paa de delvis højt over Aaens Vandspejl
de Skrænter og paa Plateauerne langs dens sært bugtede Løb
Skovens meget forskelligt aldrende og ofte ejendommeligt formed
er en Række oyerordentlig smukke og interessante Partier. I
nere Tid er ganske vist en Del store og gamle Bøge fjernede,
man dog naturligvis ikke kan bebrejde Ejeren, for
repræsenterede en betydelig Handelsværdi, hvilket ikke i
vilde have været Tilfældet. Alligevel er Skoven endnu saa vel
varet, at den i Forening med Terrænet og Aaen med dens stærke
maa betegnes som en Naturværdi af høj Rang, der ikke alene er

I
I '
I

meget stor Betydning for den nærmeste Egns Beboere, men
Landsdelen og for saa vidt ogsaa for det hele Land, som mange
rejsende glæder sig ved Synet deraf.

Raadet kan derfor varmt anbefale, at der træffes Foran-
staltning til, at det paagældende Areal fredholdes som et for Al-
menheden værdifuldt Naturomraade, der ingensinde bør miste sit Præg
af naturlig Løvskov."

Efter Anmodning af Borgmesteren i Sæby paa Byraadets Vegne
blev Sagen derefter udsat, for at der kunde forsøges tilvejebragt en
forligsmæssig Ordning med Skovejeren, men ved Skrivelse af 26. April
d.A. har Byraadet meddelt Nævnet, at disse Forhandlinger er endtH
uden Resultat. Sæby '~uristforening har derefter under Henvisning
til, at Skovejeren har paatænkt at lade Skoven afspærre for alminde-
lig Færdsel, anmodet Nævne t om ved Kendelse at bestemme, at AdgEtl1R
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til Skoven skal staa aaben for Almenheden.
Nævnet har besigtiget Skoven og givet Repræsentanter for

Byraadet og Turistforeningerne Lejlighed til at udtale sig om Sagen,
ligesom Skovejeren ~ar haft Adgang til at fremsætte og begrunde sit
Krav om Erstatning for Indtægtstab ved Fredning af Skoven.

Efter de foreliggende Oplysninger og efter den foretagne Be·
sigtigelse af Skoven finder Nævnet, at der er Grund til at foretage
Fredningsforanstaltninger med Hensyn til den Del af Skoven, der
strækker sig fra den østlige Udkant langs Aaen til Hummel Bro. Denne
Strækning falder naturligt i 2 Dele, nemlig for det første Stræknin-
gen fra den østlige Udkant langs Aaen til den vestlige Side af
Sportspladsen, Og for det andet Strækningen herfra til Hummel B.ro.

Den sidstnævnte Strækning, der ~od øst begrænses af det
saakaldte Høgebur, rummer flere overordentlig smukke og interessan-
te Partier, hvis Skønhed og Ejendommelighed findes at være af saa
væsentlig Betydning for Almenheden, at der efter Nævnets Mening er
Grund til at iværksætte Fredning af dette Omraade i Henhold til Be-
stemmelserne i Fredningslovens § l, lste Stk. - Men forinden Nævnet
kan tage nærmere Bestemmelse om, under hvilken Form Fredning kan
iværksættes, maa Nævnet have en Forhandling med Skovejeren herom, og
om det Erstatningskrav, han vil gøre gældende. Spørgsmaalet om
Fredning af denne Strækning vil derfor foreløbig være at udsætte.

Den førstnævnte Strækning fra Skovens østlige Udkant til
Sportspladsens vestlige Side rummer ogsaa smukke og interessan~e Par-
tier, men disse findes dog ikke at vwre af saadan Betydning for Al-
menheden, at Fredningslavens § l, lste Stk. kan bringes til An-
vendelse her.

Af denne Strækning indtages den vestlige Del af en stor
Sportsplads med Tennisbaner og Fodboldplads med tilhørende Rekvisit-
skur, og øst for Sportspladsen findes en ret stor Restaurationsbyg-
ning, opført af Træ, og dennes nærmeste Omgivelser er optagne af

I

Borde og Bænke, en Musiktribune samt et betydeligt Oplag af Ølkasser,
I

alt arrangeret paa en Maade, der ikke forliges helt godt med Natur-
skønhed. Hverken af Sportsplads eller af Restaurationsbygning sva-
res nogen Lejeafgift til Skovejeren.

Med Hensyn til denne Strækning, Sportspladsen og Restaura-
tionsbygningen med Omgivelser kan der være Tale om at anvende Be-
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stemmelsen i Fredningslovens § l, 2det Stk., men Sikring af Færds~~s-
I

ret paa dette Omraade findes dog ikke at være af saadan Betydning
for Almenheden, at Erstatningen til Ejeren bør paalægges det Offent-
lige. Efter Bestemmelsen i Fredningslovens § 10, 2det Stk. vil
Fredning af dette Omraade være at betinge af, at den ikke medfører
nogen Udgift for det Offentlige til Erstatnings Udredelse.

Skovejeren har forlangt en aarlig Erstatninb af 3.000
for at holde dette Omraade aabent for almindelig Færdsel. Nævn

.hlmaa finde dette Krav rimeligt, naar Skovejeren samtidig paatage~1
sig Forpligtelse til ikke ved Hugst eller andre Foranstaltninge
i væsentlig Grad at forandre dette Skovpartis nuværende Karakte~1

, I,
Paa dette Omraade bør da Hugst kun foretages efter Aftale med e
Udvalg, hvoraf Skovejeren og Sæby Byraad hver vælger et Medlem,
i Tilfælde af Uoverensstemmelse mellem Udvalgets Medlemmer maa
Sagen afgøres af en af Fredningsnævnet valgt Opmand.

I Henhold til det anførte
e r a g t e s:

Sæbygaards Skov fra den østlige Udkant langs Aaen med de
Skrænter til 3portspladsens vestlige Side bør hold~s aaben for
mindelig Færdsel, naar der til Skovejeren ydes en Erstatning a
3.000 Kr. aarlig, der ikke udredes af det Offentlige. - Erstat .
gen udredes for Aaret 1927 inden den l. Juli d.A., og
hvert Aars l. Maj.

Saalænge denne Erstatning udredes til Ejeren, maa Hugst
I

for det nævnte Omraade kun foretages efter Aftale med et Udvalg,',...
hvoraf Skovejeren og Sæby Byraad hver vælger et Medlem og i Til-
fælde af Uoverensstemmelse mellem Udvalgets Medlemmer afgøres Sagen
af en af Fredningsnævnet valgt Opmand.

Sthyr Chr. Ugilt J. Jensen
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borhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1927 den 4. August blev af Hjørring Amts Fredningsnævn afsagt
suulydende

K e n d e l s e:

Efter at Fredningsnævnet ved Kendelse af 3,0. Maj d.A. i
Henhold til Fredningslovens § l, 2det Stk. havde truffet Bestemmelse
om Færdselsret over et Areal af den østlige Del af Sæbygaards Skov,
paa det vedlagte Kort afgrænset med grøn Skygge og betegnet som
"fredet Areal II", har Nævnet nærmere undersøgt Tilulighederne for en
Fredning i Henhold til Fredningslovens § l, lste Stk. af et Areal,
der ligger Vest derfor, paa det vedlagte Kort afgrænset med rød Skyg-
ge og betegnet som "fredet Areal I".

Det vestlige Areal - benævnt I - der er en Del af Matr. Nr.
la af Volstrup Jogn, udgør ialt ca. 38 ha, hvoraf Aaløbet udgør 2 ha
og et dyrket Stykke, det saakaldte Humlevænge, ca. 6,8 ha. Nord for
Aaen er der ca. 23 ha og Syd for Aaen ca. 13 ha, hvoraf et Naaletræa-
areal udgør ca. 2 ha.

Som fremhævet i den af Naturfredningsraadet under 4. Februar
d.A. afgivne Erklæring er særlig denne Del af Sæbygaards Skoven Na-
turværdi af høj Rang, der har meget stor Betydning ikke blot for den
nærmeste Egn og Landsdelen, men ogsaa for hele Landet, da mange til-
rejsende glæder sig ved Synet deraf.

I denne Del af Skoven langs Aaens stærkt bugtede Løb findes
Partier, som i Skønhed o~ Ejendommelighed overgaar alle andre Skove
i Vendsyssel, o~ som fuldt kan staa Maal med Sjællands smukkeste Bøge
skove. Det vilde være et Tab ikke blot for Vendsyssel, men for hele
Landet, om dette skønne og ejendommelige Skovparti skulde miste sin
Karakter af naturlig Løvskov. Partierne langs Aaens Løb er vel de
smukkeste, men ogsaa de nærmest tilstødende Partier med skovklædte
Bakkes~ænter er af stor Skønhed og maa ved en Frednin~ nødvendigvis
medtages for at en passende Ramme om og Baggrund for den fredede
Naturværdi kan bevares, thi uden dette vil Billedets Skønhed og
Ejendommelighed væsentlig forringes.

I
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Fredningsnævnet maa anse dette Areal for egnet til Fredn~pg
efter Fredningslovens § l, lste Stk., Og Fredningen maatte da gaQ ~d
paa følgende Bestemmelser:

l. Arealet bevares som naturlig Løvskov.
2. store, ornamentale Træer, der bidrager til at give

Skovpartiet Karakter, skal bevares saalænge de ikke
frembyder ~are for Færdselen,

I

I i

I

" ,

3. Al Hugst skal ske efter Aftale med Fredninr,snævnet
en af dette valgt Tillidsmand,

4. det fredede Areal skal staa aabent for Almenheden, "I
5. Anlæg af Veje og Stier, derunder Adgangsveje til de '

.. I

'jfredede Areal, skal ske efter Aftale med Frednings
i '

net, der skal kunne fastsætte nærmere Regler for Fæ
i Skoven.

I'

For den af saadan Fredning følgende Indskrænkning af E
rens Raadighed over Skoven og for Tab ved det deraf følgende mi'
Udbytte af Skovens Drift vil der være at
ning efter Fredningslovens Bestemmelser. Da Fredningen findes
være af Betydning for store Dele af Landet og
ring Amtskommune, vil efter Fredningslovens § 13, 2det Stk.
Trediedele af Erstatningen være at udrede af Statskassen.

I Henhold til det anførte
e r a g t e s: I

I, IDen paa vedlagte Kort med rød Skygge afgrænsede Del a
gaards Skov, Matr. Nr. la af Volstrup Sogn, bør mod en efter

,I
I

I

ningslovens Bestemmelser fastsat Erstatning til
Erstatning Statskassen udreder to Trediedele og Hjørring Amtskom-
mune l Trediedel, fredes efter de ovenfor under 1-5 anførte Beste~-
mel ser.

Sthyr Chr. Ugll t J. JensenI

, I
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')rhandlingsprotokollen for t'redningsnævnet for i:jørring Amtsyaadsl,red~,.

af

Aar 1')25 den 15. August Pm. KJ. lO~12 IIlødte ;<'rednin:::,:sll'J..vnet

1'01' Hj ørring Amtsraadskreds, neml ie r'ormanden, ~)ommer J uhl sam t Amt.:;-

rCt,ldsmedlcm Cl1r. UCi1t, der er valgt af Hjørrine Amtsraad, oe Ants-

r::ladsmedlem J. Jensen, der er valgt for Volstrup Sogn, paa rrhi:r,ghu-

Get i Sæby.

~orm~\den fremla~de: 1-12. ~a~ens llokwnenter.

Efter at N~vDet havde besigti~et Skoven og efter ~ket8 ior-

handlinger vedtoees føleende

o v e r c n s k o m 8 t :

"Jom Afslutnin~ af førte .r'orllund.lin.:;er gaar undertegnede
l'H Godsejer Arenfeldt ind paa at give fri Adgang til S""bygaaTd Sko'l ir,l-
:1q til Broen over Aaen ovenfor Fru Moltl<:es Bænk 00 .:iportspladsen for (n

l'

iIl! aarlig Sum af 5000 Kl'., der udhetales mig af S...cbyByraads Kasse og

;i betales halvaar1i.'", den ls te Oktober og den lste April, 1.'0l'S Le C;·,m.e;

!\ l::;te Oktober 1925 for det kommende 1I8.1vaar.

!.fed HCClf3yntil Hug~t i Jkoven fra Kurhuset t j l Fru Mol tke~i

\
li,;
')

:knk gaar jeg ind paa, at denne bestemwes i ;llkelthederne af m:i.3 0['

en af S~by Byraad udpeget l,land. Uenigl1eder OLl Ddvi~ning afgøre 3 aj

en af Politimesteren i Sæby udnævnt Opmand.

Denne OrJning gælder indtil l. April 1931. Alle Indtw3tel

af Skoveffekter tilfalder Skovejeren.

Denne Overenskomst tiltrædes under Forbehold af Swby By-

raads Sanktion af undertegnede Borgwester N.P.Nielsen af Sæby.

l!'redningsnu.:vne tG l!'orrnand skal ikke foram,tal te ovenstu:3.enC:e

Overenskomst ting1wst."

Overenskomsten blev opl&st 08 eodkendt af Godsejer Aren-

feldt og Borgmester Nielsen.

Mødet hævet.

Juhl Chr. Deil t N.P.NielsenJ. Jensen

J. Arenfeldt P. Dicksen N.K.Nielsen Ghr.L.Andreasen
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Afgørelser - Reg. nr.: 00152.00

Dispensationer i perioden: 17-04-1985 -19-01-1988



FREDNINGSNÆVNET rrllrJ:f: D.n~ /5~
faf U\~Q~~\!~l "

Nord}Ylland. amt. nordlige fredningskredl . " muJerslev, dm 17.
.. Til fredmngsreglsterst

,.' Baneglretspladsen 4. 8700 Brenderalev til orientering, f S •
T.tf. 08- 820388 02o/;-ac.

.JIM(

april 1985
16/85

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13,
1256 København K

Modtaget I frednfngsstyrelsen

1 8 APR. 1985

Nævnet har d.d. tilskrevet Sæby Amatørscene vi H. Wittrup,
Klostervænget 32, 9300 Sæby således:

Sæby Amatørscene ved H. Wittrup har den 18. januar d.å. ansøgt om
tilladelse til at udbygge friluftsscenen i Sæbygaard Skov.

Sæbygaard Skov er undergivet fredning ved Overfredningsnævnets ken-
delse af 8. juni 1929, og pladsen for friluftsscenen er yderligere belagt
med byggelinie ved skov og å.

Udbygningen omfatter:
l. etablering af trappeafsatse 8 x 1,3 m med en højde af ca. 23 cm til sid-

deplads for tilskuere.
2. pålægning af stabilgrus på gangsti mellem trappeafsatsene og på køreveje

til scenen.
3. etablering af et ca. l x 3 m underjordisk suflør og teknikrum, der ud-

føres i beton og med synlig nedgang i jordplan.
4. angivelse af orkesterplacering. Det er oplyst, at en pavillon ved orkester-

stedet opstilles og nedtages efter hver opførelse.
Sagen har været forelagt Nordjyllands Amtskommune, Amtsfredningskontoret,

der ingen indvendninger har mod det ansøgte.
Fredningsnævnet kan efter foretagen besigtigelse godkende, at der fore-

tages en udbygnIng af frIluftsscenen i Sæbygaard Skov som ansøgt og at der
foretages en mindre planering af scenen.

Det henstIlles, at der såvidt muligt på tilskuerafsatsene anvendes
brosten.

Afgørelsen kan efter naturfredningsiovens § 58 indbringes for over-
fredningsnævnet, Amallegade 7, 1256 København K. af bl.a. ansøgeren og for-

4it> skellige myndigheder.
Klageskriften er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
TIlladelsen kan Ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage

I

-I

~\. l ro r"; ••~ l' ~r
~.\-'-"



iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af over-
fredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5
år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret, Nord-
jyllands Amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Vurderingsrådet og Sæby Kommune.



FREDNINGSNÆVNET (
l~u.) 7~ 1A-A-
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Brønderslev, den 19. januar 1988

Fs. 4/88
REG. NR. 00 {5~.ooo

for

. Nordjyllands amts nordlige fredningskreds\_J Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telf. 08 820388
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Sæby kommune
Teknisk forvaltning
9300 Sæby

,.~~ \/Ic.;V~C'~::;'i; l,,'

:t:i.WV·og '~"".:.::Lyrs!se(~
. • r

Fredningsnævnet har ved skrivelse af 7. januar 1988 fra Nord-
jyllands amtskommune, Landskabskontoret, modtaget ansøgning fra Sæ-
by kommune om tilladelse til opførelse af en tilbygning til klubhus
samt etablering af en ekstra tennisbane på ejendommen matr. nr. l aæ
Sæbygård Hgd., Volstrup, beliggende Kildevej.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
8. juni 1929.

Da kendelsen ikke er til hinder for, at der på matr. nr. l aæ
Sæbygård Hgd., Volstrup opføres en tilbygning ~il klubhus og etable-
res en ekstra tennisbane, har fredningsnævnet intet at erindre mod
det ansøgte.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

P.
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