
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.
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Aar 1932 den 8. December er mellem Læge E. Sporon FiedIer
i Hjørring som Ejer af Matr. Nr. 3 og 8 af Langhede og Rævbakke m.m.
samt li af Slotved i Sindal Sogn, Rævbakken kaldet, og Fredningsnæv-
net for Hjørring Amt er indgaaet følgende

o V E R E N S K O M S T :
De paa nævnte Ejendom værende kratbevoksede og lyngklædte

Bakker og Skrænter skal fremtidig henligge i deres naturlige Til-
stand og maa ingensinde opdyrkes eller beplantes. Dog skal den paa
en enkelt Bakke nu værende Naaletræsplantning kunne fjernes og er-
stattes med Løvtræer eller Buske efter Ejerens Bestemmelse. Hvis
Ejeren ikke ønsker at erstatte Naaletræerne med anden Bevoksning,
skal Bakken henligge lyngklædt. Selvsaaede Bjergfyr skal altid kun-
ne fjernes fra Bakker og Skrænter.

Denne Overenskomst kan tinglyses som servitut stiftende paa
ovennævnte Ejendom.

Paataleberettiget er Formanden for Fredningsnævnet.

Hjørring og Frederikshavn, den 8. December 1932.

Erik Sporon FiedIer C.H.Sthyr
:J!'ormandfor Fredningsnævnet
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