
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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Udskrift------------~-----af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------------------.--------

Aar 19,5 den 29.Maj afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af skriftlig Votering følgende

Kendelse
i sag 21,/35 angaaende Fredning af Matr.Nr. 5 E af Klosterskoven,
Ugl1t sogn.

Den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraads-
kreds den 16.Februar 1935 afsagte Kendelse er forelagt Over-
fredningsnævnet i Henhold til Naturfredningslovens § '16.

Da Overfredningsnævnet 1 det væsentligekan til-
træde de i Fredningsnævnets Kendelse anførte Betragtninger, vll
Kendelsen være at stadfæste.

net bemærkes, et E jeren overfor Overfrednings-
nævnet har erkl~et sig indeforstaaet med, et Kendelsen for-
stass sasledes, at der gives Offentligheden Adgsng til Færd-
sel og Ophold pas det fredede Areal.

T h i b e s t e m m e SI

Den af Fredningsnævnet for Hjørring Arntsrasds-
kreds den l6.Februar 1935 afsagte Kendelse st~dfæstes.

P.O.v.
M.P.Frits

(slgn. )



FREDNINGSNÆVNET>

e.



•

•

/1/) ~ 1ti REG. NR. 7'~2..
U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadskreds.
af

Åar 1935 den 16.Februar Kl.lO Form. blev paa Dommerkontoret i

Frederikshavn i Sagen angaaende Fredning af Matr.Nr.5~ 1 Kloster-
skoven i Ugilt Sogns sydøstlige Del afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Danmarks Naturfrefulingsforening har gennem sin Lokalkomite
i Hjørring rettet en indtrængende Opfordring til Hjørring Amts
Fredningsnævn om at søge at faa fredet et lyngklædt Bakkeareal i
Klosterskoven i Ugilt Sogn, og Nævnet har derefter foretaget en

Besigtigelse af Stedet. Det paagBldende Omraade omfatter en Bakke-
skraa~ing, af Areal ea 4,5 ha, der falder jævnt mod Vest og Nord-
vest, og fra hvis øverste Del der haves en vid og smuk Udsigt over
den lavere lig5ende Skov til et vidtstrakt Vendsyssellandskab.
Bakkeskraaningen er bevokset med smuk og kraftig Lyng, i hvilken
talrige Enebærbuske rejser sig i frodig Vækst.

Det er overfor Nævnet gj ort 5'.e".J..dende,at der blandt Natur-
fredningens Venner næres stærke Ønsker om dette Omraades Fredning.
BakkesJtraaningen har i sig selv en betydelig Skønhedsværdi, Stedet
er af Befolkningen søgt som Udflugtssted, og den smukke og stor-
slaaede Udsigt fra Skraaningen er egnet til at fremkalde og bevare
Sansen for og Kærligheden til denne Landsdele landskabelige Skønhec

Nævne~ kan tiltræde, at denne Bakkeskraaning er af stor og
ejendommelig Skønhed, og at en betydelig Skønhedsv~rdi vil gaa tab
hvis Skraaningen bliver beplantet med SkOV, hvortil Jordbunden
efter de tilvejebragte Oplysninger er velegnet. En saadan Beplant-
ning vilde sikkert kunne betale sig for Ejeren af Klosterskoven,
men denne, Skovrider C.N.Lorentzen, har vist sin Interesse for Frec
ningens Gennemførelse ved at tilbyde at indgaa paa Fredning af
Bakkeskraaningen mod en Erstatning af 600 Kr., hvoraf de 200 Kr. e:
Godtgørelse for Arbejde ved Istandsættelse af nogle Adgangsveje
til Skraaningen. Denne Erstatning er efter Nævnets Mening beskeden
Panthaverne i Ejendommen har været indkaldt til Møde for at faa
Lejlighed til at fremsætte Krav om Andel i·Erstatningssummen, men
ingen af dem har givet Møde eller fremsat noget Krav, og Nævnet



finder ikke Anledning til at tilkende 'dem nogen Del af Erstat-
nineen.

Ved Nævnets Foranstaltning er det paag~ldende Omraade blevet
opmaalt og afmærket, og derefter er det udstykket o~ særskilt
matrikuleret som Matr.Nr.5u af Ugilt Sogns sydøstlige Del. Og

<,
Nævnet har da i Henhold til det anførte bestemt, at mod Udrede18&
til Ejeren af den nævnte Erstatning bør dette Matr.Nr. fredes,
saaledes at det fremtidig skal henligge i Naturtilstand, dog akal
selvsaaede Bjergfyr kunne fjernes efter Aftale med Nævnet. K~ndel

T h i b e s t e m m e s :
sen vil være at tinglyse som Hæftelse paa Ejendommen.

Matr.Nr.5u af Klosterskoven i Ugilt SOgnS sydøstlige Dei hør
~; \

fredes, saaledes at det fremtidig skal henligge i Naturtilst,~~':.;\~
dog skal selvsaaede Bjergfyr kunne fjernes efter Aftale med r (i. '\

. : l· IJ
\ ~ '!

Som Erstatning ydes der Ejeren, Skovrider C.W.Lorentzen, \600..,~

d:::nu:;e:::r~f Statskassen og Amtsrepartitionsfonden med HarT~~~~
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Predningsgrænser:
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