
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

OVBRFRBDNrNGSNÆVN~TS KBNDELSBSPROTOKOL.

Aar 1937 den 21. Januar afsagde Overfredningsnævnet følgp~e
Kendelse

i Sagen Nr. 237/35 om Fredning af et Strandarea~ ved Mariager Fjord
Matr. Nr.4 ~ af Hegedal under Hobro Købstads Markjorder.

Den af Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds den 21.
December 1935 afsagte Kendelse er forelagt Overfr9dningsnævnet i ~ed-
fØr af Naturfredningslovens § 16, hvorhos Kendelsen er indanket for
Overfredningsnævnet af Bjeren af det Tredede Areal, Gaardejer Niels
Nielsen.

Over fredningsnævnet har den 2. Juli 1936 besigtlget det om-
handlede Areal, men har ikke ved de herunder stedfundne Forhandlinger
med Bjeren kunnet opnaa nogen mindelig Overenskomst med denne.

r Tilslutning til disse Forhandlinger har Overfredningsnævnet
fremsat fØlgende skriftlige Tilbud om Ændringer i Fredningsnævnets
Kendelse:

Det tillades Bjendommens Ejer at lade Kreaturer, dog ikke
Tyre, græsse paa Omraadet og vande ved Stranden, og de maa derfor ha-
ve Adgang til de fredede Arealer i fornØdent Omfang i dette Øjemed.

Det kan forbydes, at løse Hunde medtages paa de fredede
Arealer.

Kommunens Badeanstalt maa ikke flyttes fra den nuværende
I. Beliggenhed uden Grundej erens Tilladelse.

?rD Fredningsmyndighedernes Side haves intet imod, at Bjeren
tager Byggemateriale (Grus og Sand) i Bakken ovenfor Kommunens Bade-
anstalt paa den vestre Side af Hegnet øst for Badeanstalten, hvilket
er vist paa det Fredningsnævnets Kendelse vedhæftede Kort.

Bjeren har Ret til efter nærmere Anvisning af Fredningsnævnet
at udleje og sælge Grunde paa Skrænterne til Bebyggelse med Sommerhuse,

B
es

te
m

m
el

se
r 

1 
af

 3
K

lik
 h

er
 fo

r 
næ

st
e 

m
ar

ke
ri

ng

B213360
Linje  



•

hvis Udseende dOR forud for Bebyggelsen skal være godkendt af Fred-
r~ ningsnævnet. Bebyggelse maa dog ikke ske paa den grønne HØj umiddel-

!'~:. bart Jst for Granplantagen ned til Slugten.
( .~
)~~ Da der heller ikke herefter er opnaaet Enighed med Ejeren,
I.
~/ har Sagen været forelagt den i Henhold til L.Dv Nr. 523 af 15. Decem-

ber 1922 nedsatte Taksationskommission, som ved et den 24. September
1936 afholdt iJiødemed Hensyntagen til de anfØrte Ændringer har ansat
Erstatningen til 5000 Kr.

Under Hensyn til d~n ommeldte Frednings overvejende lokal2E
Interesse har Overfredningdnæ~net ikke ment at kunne anbefale, at dQ~. .. ,
af Statskassen til Erstatning udredes mere end ca. 2000 Kr., hvorfor
man har forespurgt Hobro Byraad, om dette vilde være villigt til at
udrede de 3/5 af Erstatningssummen.

Da Byraadet har erklæret sig villigt hertil, vil Kendelsen
" . '...

med' de anførte Ændringer kunne stadfæstes.
,

T h i b e s t e m m e s :'
, ' )o ... "

Den af Fredningsnævnet "oi~Randers Amtsraad den 21. December
, t ...

1935 afsagte Kendelse stadfæstes med de foranførte Ændringer .
•Erstatnlngsbeløbet, som forrentes med 4 ~ p.a. fra den 21.

December 1935 ~t regne, indtil Betaling sker, udredes.med 2/5 af
Statskassep og med 3/5 af Hobro Kommunes Kasse.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
~I~ - o'1 ~(/{. v L

overfredningSnævn~tJ S~k!'etær. : E

Aar 1931 (len 12. Fei ruar .i!'orm:;'rHLg D. 12 h...r '1"olert'8c;!1"Ce

"'1i~s:m:~,"'il ror !~()h~c' ~"0r)'3t ).14 forkynnt l"'l..erv&l'r'rl"'''r ";(ls:;~:':7't ?wf (lir,:-y·.,j:'rfA_
",.~ r'" "

"'hgsTIrl,v"letc Ken'ielscsprotc;lcoJ. for Gaal'(~(~(:.~.,.:m l'hors[aa.rd ":'01 - - : :.-
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Foranstaaende Udskrift bedes tinglyst SOlD H",ftelse paa
1:atr.Nr. 4a Hegedal under Hobro Købstads MarKJorder.

Y.ed Hensyn til de Ejend~runen paahvilende Byrder 0E Servitutter
henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.

Pøataleret tilkommer Randers Amts Fredningsnævn.

fREDNINGSNÆVNET FOR Grenaa, den 13. Februar 1937.
?NDERS }MTsr~AADsKRE~S'
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 19}7 den 2l.Januar afsagde Overfrednln8sn~et

følgende
K e n d e l s e

I sagen Nr. 2}7/}5 om Fredning af et strandareal ved Mariager Fjord
Matr.Nr. 4 ~ af Hegedal under Hobro KØbstads Markjorder.

Den af Fredningsnævnet for Randers Amtsraedskreds den 21
I

December 19}5 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsn~net i
Medfør af Naturfredningslovens. § 16, hvorhos Kendelsen er indanket
for Over fredningsnævnet ef Ejeren ef det fredede Areal, Gaardejer
Nis Is Nie Isen.

Overfredningsnævnet har den 2.JUli 1936 besigtlget det
omhandlede Areal, men her ikke ved de herunder stedfundne Forhand-
lingel" med Ejeren kunnet opnaa nogen mindelig Overenskomst med
denne.

I T~lutning til disse Forhandlinger har overfrednlngs-
nævnet fremsat følgende skriftlige Tilbud om Ændringer 1 Frednings- I
nævnets Kendelse:

Det tillades Ejendommens Ejer at lade Kreaturer, dog
ikke Tyre, græsse paa Omrsadet og vande ved stranden, og de maa
derfor have Adgang til de fredede Arealer i fornødent Omtang 1
dette øj emed.

Det kan forbydes, at løse Hunde medtages paa de fredede
Arealer.

Kommunens Badestrand maa ikke flyttes fre den nuv~en-
de Beliggenhed uden Grundejerens Tilladelse.

Fr~ Frednlngsmyndighedernes Side haves intet imod, at
Ejeren tager Byggematerialer (Grus og Sand) i Bakken ovenfor Kom-
munens Badeanstalt paa den venstre Side af Hegnet øst for Badean-
stalten, hvilket er vist pea det Fredningsnævnets Kennelse vedhæf-
tede Kort.
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Ejeren her Ret til efter nærmere Anvisning af Fred-
ningsnævnet at udleje og sælge Grunde pas Skrænterne til Bebyggelse
med Sommerhuse, hvis Udseende dog forud for Bebyggelsen skel være
godkendt af Fredningsnævnet. Bebyggelse mae dog ikke ske pea den
grønne HØj umiddelbart Øst for Granplentagen ned i Slugten.

Da der heller ikke herefter er opneaet Enighed med
Ejeren, her Sa~n været forelegt den i Henhold til Lov Nr. 523 ef
l5.Deeember 1922 nedsatte Taksationskommission, som ved et den
24. septembe r 1936 efholdt Møde med Hensyntagen til de anf ørte Ændrin-
ger har ansat Erstatningen til 5000 K~.

Under Hensyn til den ommeldte Frednings overvejende
Ilokale Interesse har Overfredningsnævnet ikke ment at kunne anbe-

fale, at der ef Statskassen til Erstatning udredes mere end ca.
2000 Kr., hvorfor men har forespurgt Hobro Byraad, om dette vilde
være villigt til at udrede de 3/5 af Erstet.ningssummen.

Da Byreadet har erklæret sig villigt hertil, vil Ken-
delsen med de anførte Ændringer kunne stedfæstee.

T h i b e s t e m m e s:
I

Den af Fredningsnævnet for Randers Arntsrsed den 21.
December 1935 afsagte Kendelse stadfæstes med de forenførte Æn-
dringer.

Erstetnlngsbeløbet, som forrentes med 4% p.a. fra
den 21.December 1935 et regne, indtil Betaling sker, udredes med 2/5
af statskassen og med 3/5 af Hobro Kommunes Kasse.

P.O. V.

FrederikV~etersen
(sign. )
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l'S Amt
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KtU. NKo 7/0

fOl0KOP~
U{jj .{~

Civildommelen å
Randers byrs~

I~!t-?b
Halt:,:onzoo l~,~, Hocodalø
Hobro ltobstads rnn:rkjordoJr'

Anmelder:
Ii'redninGS118'.1Vnet for
Handers amt.

Føso 29/35 jfTolo1G/6

Ir 19709 don 180 f.ebruar afsae~oa af FTedningsnuNn~t
f'or HandeTs amt til døn af o\.l'orf'Tcdxrlngsno:ovno't; den 210 j rml.lOr

1937 afsactø kondelso om fredning af a~ stranduI"(,H:tl ved

Henri a ee 1" f j ord

T i 1 l æ G 6 k e n cl e 1 6 o 8

Ved konctølso afo8gt den 21. jan"ur 1937 stndf~~todo
OVOJrfll'cdnine;:slntI'lVl1ot IOn af fl"odninC19nroVTI;st for H~ndoTa lf.u"nts=

r~dekrode of5Cut k~ndelDo om rrGdnin~ af et strandnrøal vod
Hcn."iAg('H~IJ'jordl.l dovoGo Gt 38030 m2 stOl."t 0.1'001 at' motX'onro

1.1.9, I1ec:oc1nll) Hobro kCJilH~tads l!l<u'!!Jordar .. FrlOdn.ine Gik i d~t

vl,':aon.t.lig~1' ud p{1 Gta tl'O quo frodning [!led Vi603 forb':11lo11l
D f' aroalot r.wd ndgæma for almenhGdøn på vio.:.~o villr!h:"", Vod

l:illæCBlr.ondo l 00 1:.\ f:H1crt don 2l~ o februar 19 ,)l~ i:111od o1,."erfrod=
ni ngs n.;;:rvno t e n t dal' i dG t gjydv~13 tligo hj ørno (!J,f dQt frEHJoåG

areal blc"" anlsst en parkorinc;spladse Endølicr har oV:H:,frod ...
ninZ.8nA:.n.'l'nøt vod 'R:illCJt;Glul<.mdo16G afsagt don 100 docc:l::fbor 1962

imødolwmmøt en an::H'crnintr fIrCA Hobro E,ejlti:lub om tiU.adøleo til

at otabloTø on lyetb1donnvn p& dot frododo omr&deo
Undor en af Da!1.r:1:.trkla Naturfrodnir.,gaforenins; OV0l"for

fTodningsnm""110 t roj S'~ sacr (Ii'" 13" 1016/19(5) Oll f.];'cH.L1.111g;af
aroulor i Høeoual""ollJrådet h~lVd~ t"or.cnJl.nG-;'r! modtne;at dCill:: i

1937 frodede wtrnnd~realG Det blev sanore undor enGon mod
tl1t1"rooolsa af natu;,'?TodningafoX'G:.n:lngon bøa,temtg at dl3t vød
kandolssn af 2!ojonuar 1937 fl~dsdo aroal ~kulle udaå af
don OQUs3t ~øj~tG frodningss~gp såledos at nronl~t fo~tsat
talonø 161wllo være unc1orh:ostot fradninGobostoml:'ol'cOX'/i'lO i
kondoleGu af 21ojan1.lsr 1937 mød tillt{'[;G~.r.e:mlal~lcr.'c.,;':,

• j,\

Af mntl'onr", 4,! HoC'{JIdalo Hobx'o l,l:ohotads mrlt"lt'Joz"dor er
li.l"!:!M!J1t'O udot"U'ldcet p.orctS'U.Gt'neJ mtl.'Ccr"nro l.,. r\~ sms\;$ e-,f~ Matx-onll."'otil O\' I:;,..J~ ~l::

l", .aL"! SCll!I.d;\ll ed' tClJ?'aal h~uhold(:rvit:il oø:3265 h~ Ot~ lI') ;680 hn~
D.vC)l"'nf vej 1700 r.l2o Doec:o d!a!tl~ m.Qt::!'.U~t'i>lnn:;1"{"iD('.IX"',for (lt:!ll(l.

~~.lØ!i."fJ'tØl·[:i}~~ del om'lf(:~t'itl('lt ol? f11.~o(ln:h~a::rtt:!:e\'7t~Ql~on ·~nr'.·,21QJ<!1\oUl.n1"
, l'

11.937" id\l1J\!; ltun 0,02 ha il dot noZ'r:!v0otlicr~ hjOll:·tM~ .'(J.r m!l't~Qlm'6'o



,

)~,

n~' :rz·oclf.l.in:rqH\r:;t~~~dnn i d,!}::i\ e'O!Wl3t ll."Ojø1t1!.1l ~':'C"c.:.!::dn':;Dr.~~,,,;o t:m~G~

de." ;2 nmvniJ:~ f.HnD. t~rc:J;!QX" J1.i::;':~QE' ~.gV'æj;"ts} EJtX'<:!l1dbYC[;'Zllird'9n

(:'1.l.lG::01dondø xmtu'1:rz;'cdn.:i.nc::~lov 0 1~6) t.iJ:;;:d undtnG:C1l:5~ er 011:

lU.ll9 I"Jje''&''no.u'C'131 på oooo,1~ hn af t~jnh'onro l~ ~,~:3o

;·1:0 tro nro tJ r..!~ Gj(~O ifølC"O 51~&H10 lyot 2JJ odOCtltDbcI' 19~\,
Cl. f' l!oin'o !\ommuno 0U tJ.l,a t::"o rlra h E 1i'Dl{ro ølw(!o lyo t 9 o :1.:0"'"

VQI!lboX' 1::H~501: ll(ll).t"o ::·,o.ilklu1J ..

UXtdC'l~ <:10:''11 sonoS'ot I'0,jGt;I~ fl!'c:'JninC81.%lIB €IX' <:k:lT nf na~vnot
t,J.uff{lt nftal0 i:1CdHobro lt-GC"'nmne 0(; UobZ'o ~~ojJU~lub 6230 ate do :m:rvntc ;2 flm..1 hjC'~,,'.tH.H"G'nlor 6~r\Jl1$ u(le:!l nf f:r.,(h!.lnn:·8~QG~H~o

i~2D t OjcH"110 samtidig orh:llt'roc::JI u::ig (imig~ 10 Clt fll"odr.linC~Cli:.>ø-

tJto::.;H:l1mil"Jli."'i:lo i !;;:(\:m~el3iQ"t af ,:U" .j'nn.:lar 19:J7 oOt::ltldi(;; 'd.H..1Vi •.i.oC:CilC

~61 n~~& ~t o~fo~tø diff.s@ aTe~lo~o clovo~o cålquos at
fl'.'odn.:b,lG0k(H'~dOlf:H)rJJ, el f 21 o jnm.H~r. Jl.937 h~)!'vf togo ol~'ul!fa

ou:f::lttQ 17.010 l7.ntX'otUf'o h .!2J? OG holo &..:o.tX'onTCo l}<:J.:~!!f) o.l~
1.H.;~.'n vodorl[,;,(1;o

Bh:~;tCt9 at do ViS{::! oVCIJ<.~fTccin1.ncr:mr.'~v:noto koadcJLDo af .210

Jti .1LlD.r 1937 mG-d t;Ul(> ..'r;,QI{( ..m.døl~ojl· af 240 fc,t-nn.HJ:r' 1955
0(; lo I'l do COf:Jixn:' 1962 Gon.r.ccci'!03:,tOJ fTGdtrln.cotH);) 'U:om::'lolocr

i'lc",mtidi(; o~fattet· [&1';]10 t::f.:tZ"ol:1,'J"'o !~~1~"0« h010 Km:i'6,t'onX'o"".......
4 ,(l,tio 1;:'0(,;C0 BOG'odcd ~ H.obro h:c:;bs tadD r.:l.ild:tJordo!C"o

Vm:mo uuv:1.dG1.oe tlf fJL"Odi'~Ln.Ci)n. 5!mE~ l.Hlcn V(;lC'!Ol""laZo

• 'l'h.:t t:oc· tCXt;'L:;n00~

D('Hl vod oV0rfl"(lldr.i1f1G(S,r"""':Jvl~otB }';:m.dc1!.6o ol" 21 <l

jt1'-:'I.'l:iX' 19:31 CcrulcDZ'ortø f:rcH.lrrl.i1,:j iOm;a.tt!D~ lf:i."Of2'tic.ai'J

fO··:'lnd01i! dol. oraf 03t:t:"oll"!.To 4fl ,Ec,·'(:lOrc'l.nlo Hobro !";;ØbOl'\j;:JH..'LS
(,..~Jl ........

t'w~'l\:Jord"Ir' f];"m~1tidi~ Oe'~I.'l hø.l$ n:.:ilt'/t'onI".. t~ J1~ oe hol6?

r1,l1.) tr"nro l~ eh SITI,?t '"
, .. ::;: ...,.. •• ':1'

Ur: ;,r·ur~.f'i:ono ~"'1gi;;1c:ttod u()hzcr,)ftoe o

Fj"':":~':')'1nr.,;:'mc::4iwt'u:I1.: ro Ti' Hm"!(' Qt"'~ (Il, J\: o
Civ11do:;';)~l'10ii-1wXlt~o:røt :!!. HÆ:.lJl1:J,JrQ li dØl1. 23G li"tillb~'um8' !9'fo o

.~~.. ~"...... --' -- .. -7'l:l---- -----
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REG. NR.

~-" ~""-..

")

fREDNINGSNÆVNET FOR

}'ANDERS }MTSRAADSKREDS,

~_f).T1).AKT U D S IC ~ I F T

af

:.ar 1935 den 21. Der.ernber Klo 11 afholdt Fredoi[lg'f.lllm,et ._,::h i

"J Jbro ao'!:'aeod e 'i'redniD? af e t Acei\l paa Hegedal tilhøre ode '}E>arjejer

rjels.N~e1sen af '''1'Il0rsra.arj'' hel)~lørende under l.atr. ir. +8 J:C:.E .21

under "Flubrol('bstads j~er.{jorder.

~er afSa[18S sna1ydende

K E N D ~ L S E .

I 3;,rive12e af )/2 ll!35 Ilar Natur'frednin[skolliteen for :: J.,r·J o~

I

1,
h ,

l~
• I

i
l
I

I"-)
•
lti
f,

C::e~n anihodet 1i'redtlior-S(Hevnet for .L\i:lIJdersA!lltsra, dSl<reds 0:'\, at et

l.real af ..atr.Nr. 48 He,:edal under HolJro l~.Jb<,tRds__:.Lrr::Jonler 1),:l~::'i:nCE

lige ,;st for Hobro Kl.bstad paa den nordre Side af :':ariager :?jord,

ca, 1 kJT!, fra HorJro Dy, maa blive frE-det.

l'.realet, der nær'l\ere er af~n:mset :paa det nærværende ;':endelse
, 2

vedh,-ftede Kort, er 38030 m stort.
2 "13820 'll er lir l'S llin~sarpal, 19510 In er bevokset med !..yng 0[1:

"47lC m er jlaota!?'e. ;)e to sidstn:evnte .Jele af' Arealet udt".'r til .Jels

Bakkeslr~ ~nter fald ende ned l.lod Cir_eslJ~d§:sareFllet.

------- - - - -



.k,

Til 3ktte for det ans,ogte har KO,Hlteen anf.)rt, at der udt'or eD

Del a f Arealet mod en aarli~ Leje af 275 Kr. er opf.1rt en ko .rrLunal

Badea, Istal t efter Overenskomst med EJeren, Gaardej er lJi81s 1':ie18en,

Tl-jorssaard, hvorfra }lobro Kommunes Gko1eb0rn OP:13ndre bader. Ol; Cl t

der tilli§!:e er sikret Ret for J<adeg,esterne til O,hold Daa et :undre

• .Ar<.:alo 'krint'.' e ll<.:r bagved Padeans tal ten •

.•renlet, SO,,) J~:J:i1,iUnensaaledes har siKret si~~ 8.et. til, er l idlu'-

tid saa lille, Flt det i"ke Tlaa laJlgt nær kan skaffe ~lads tll de :2\..11:\,

der S'M~er til disse saaKaldte Hec;edals .nakker, :oeIs for at 1111de- fre.

Badeanstal ten eller aaben Strand - dels for at nyde Fr lLlftsli vet l

de s:m~ke "n~ivelser, og 11esultatet er blevet, Ht Langt den st0rfte

r~Rt.for ?adeanstalten, ae S 0.'1 benævnes "Sildehagen" .

Der udfolder si~ her baade HverdRlZe ug J>Jlldage 8t lrlllllt'k.liv,

SO'1) har den st0rste ~etydning for Hobro By og nærmeste O.!,'lands ~,el,ud'e,

mlVnli~ den j I.Vlle1)el af BcfoLt:.ningen sVJger bf-rneel "lc,d.:urnene u<; I.c:J-

•
bringer ~ladkurve, saaledes at .Familiefaderen, naar il.rbej det er end t,

kommer til Stede og nyder Aftensmaden i det fri, medens Familien i4v-

rigt om ~ftermiddagen k~l nyde O~holdet i den friske Lu~t •

Hele det te Friluftsliv find,er efter Naturfredningskolliiteens For-

ll,cLJir.€;Jted uden a t tilsidesætte HelJ~ynet til vedkommende 2Jers bert't-

ti~ede eller væsentlige Ilitere~se~"""

KOlllteen anf.,rer yder llgere, at de t er de t enes te AI'c:.l L! -:1' '{C::I

1!yen, der 1c:n tilfrc.:dsstiJle ••1LJ1ermedensl)f:;rptti~'ede l.r2.V t:.. lt ' . I <:

":;-1- r:oClt '0 f "":'jordf'11og .'JdlOldet i :len fri :'-!atur.

l'ielsen, dc,r hidtil har tolereret, at Fon Ol)holdt S13 J)cb -'.r€.'2.1et. m:

Dertil ,wJ1Jller, at der er iare for Bebyggelse af det ':"2.:'::,"lder,de

••real, idet er. sa::dan allerede er paabegy'ndt dOf- i 'ilJd're Cy,)fang•

.'.ndrafcmet, df'r llfjilbenlaber sig l1aturfrednint:slovens ~ l, II, er

ti] tr8<ld t af :-:oliro :~vraad og }:ovedbestyrelsen for Danmarks l'8tw'fl'€::l-

ni ns-sfoI'pninz.

tGber o~ :len 25 .. ~"')vt.:nLJPr1935 Ul: besigt Lget Arc:elet I i sldsto~vLJte _~de
\



tllev ~'redninO"slU'avet endelig fornuJ pret s8Rledes :

"Til det 1l<)adet fremlRgte Kort ..3ilag 9 an~i\'ne ,;.re<::l is.lt
2

38030!!l af 1 fltr.Hr. 48 ::-Ie,'edal under lrobro Jiarkjorder aa"imes "j-

g::ln,g'for '-":foD:llillC:e.'1 Hl at færdes or;; opbolde sig SB"t til '"-t ,"'3.:)e

• fra JtI'F'nden •

C' r;:.adet ~:li:al tJe'rar8~ i dets Duv,:;;rende ·.iilstand.

ne 10 ],.eter brede lej fredes ::Olll.l.::1sane:svej til ••nc,let .

.,...L.e['evocne 1)83 C ,r·l'ldct.

2. lJer LLE.8 i;';', e L;m::1esBaal eller anvE-ndes Ko;"ea.'Jlarater (rI'i'L..o-

arparater j,'.V.) Der ,WlB«un o..Qslaas Tel.t til ::n,[' under _~d'.lljf>

o,: ,lpr .'Iaa ikke overnatte:: .Daa ,-":raadet jfr. dog 3"Jrr'i"iloJd IlP-

deLfor.

3. Hooro l<:od.:nune :Daata[;er Slg til Stadi~'hea at rerlhoJde ,-~..J.rc.r:.et

for :.;'fald s"m F lG'e af, a t der er },::1an§: ;":'1' Cffentll "I'f:1E'n•
ten so.': vist [laa !\'ol'tet S~.jllt.at o"s..ette (,n T,wle irldehol:lende

}','rbudsbestenmels(·rne.

beFlæ!'kes, at han lkl<p PMl .'lr(;81et mil8 tlave Tyre i':2afrl:)e eller

i :":lRnt8':en har 'jeren l"let til et foret?:;'/? for e:<en u,E:': ':":.

udval&' illd!?'aaende Leje;wntral'. t ansaaende 'ln ..cLldeano,tc.lt L,rl',c--

hold8s hare, siJ8vel SOl~ hans :Ret ifl. Kontrakter ef 22/f. 1';13;:1

med j;ejeribestyrerne Pedersen og l\.o€,ensen.

Efter Kontrakternes Udløb er Ejeren oerettiget til :t s.fe
nye I.ejemaal ol,rettede ancaaende SallllJleSteder SOlI de 0I1V PI ende

O€: til S811meForJ,la,Jl riled de ~3aUlmei"Jler andre l,ejere."

·:2jeren hBr J,riJlci.JiJlt lJrotesteret rnod Fredning Cif elJhver ,G't.

~u1,pidid'rt l-:r..cver han, at de 50 i1stlige __eter af Omra::ldet fr:..tages
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for Fredning, eænt at den vestlige Del af O'ur,wdet fra et :iegn _st

for ~adeanftalten unddrufes ~redning, at en Udgravning, der er rorEta~et

til en i,larJlagt l.len ikke anlat:t l'.iergelbane unddrages :!Tredning, li::-e-

ledes forbholder han sig en Vejret i den vestli~e Del af ••re2.Jet, q:

i Erstat,ning kL~er han bIt 21000 Kr.

Til St...1ttEOfor sit ErsLatningskrav anfører ::::jeren, at nan" .lar-
2

",olgt 100D.:..len å 50 ~re vest for det Areal, der ,)lJskes fredet, dog

saaledes, at !<':00eSU,,men florst skal betales, naar ::jeren forl'r.€,er ::::U1-
2

?ene. Ean h,pvder derm;st, et 400 Alen vest for l"realet kaldet ":1..er-

)rnuden" kan s:f1r,es for 500 Kr., or.: a t hele det Areal, der ønsiws fre-

det, fre:nbyder e~l s tor -{"ordi SOlD:;Y?fee:rund, !worfor han har. ben'§:-

net Erstat,rungen til 3),0 Kr. llr. '.rd. :.atJd lig 2lU)C J:t'. ialt.

Ejerpq hco'liser dprn·BSt til, at han hidtil 11m' naft l,', - 12 .~.Ct:f.-

turer sræssende IJP.8 Juualet, og at Gr,Bslliugen forringes , napr .rvl,.;

f Rar ..'id':"an~til dette, li!?eso'n dette er et ~'ab for ha'G i,·.""'e il.t l..latte

have Tyre IlRa. !.realet .

~fter al t det o[Jlyste, fillder }'redDing8n,~vnet. at den Bskeje

Fredning' ted Hj81>h'"(wli Lov Nr. 245 af 8/5 1917 § l, II J€, § ;), II 8,Jr

im0dekommes, doo; s,;C\ledes at den Udgravning, der er foretaset til U1• I11anlagt, ikke anlagt i:erf:,elbane unddrages :B'rp.dniI1@,H1,0:; S8elledes,

at der forbeholdes :~jeren en Vejret i den vestlige .uel af i.recLLet,

SOjavist paa I,andiJ1spektr1r J. Felslwv Christensens Kort af ;rJve,noer

1935.
]1-edl1ensyn til den 1':rstatning, der !(ræves ej f ~.jerell, sf.:al "'c,e. _,1'-

Grund, so,, c.jeren F",X' t:.',]'5ende, da der iki<::efureligf1'er n~Get bestelI.t

cm, at .Areilet kan s.;.;lges til .sYt:I'8frunde, lwil:wt 0E'saa la", ~rU[lj :.:t.::.

de yderst d8.arlige Vej forhold !lIaa anses for h'_Jst (,Vlvls,)j"t, c,~ ia

Ejeren jo heller ikke for no~en Del af .lrealet hal' o,peb,'aret den al'

ham n'l krævede ')e taliog.

S:ertil Kommer, at en :0en:'fI::t'else for det fredede Onraade Jige ned

til Kysten formentlig vil være ulovlig, naar den nye Lov 'JTl ?rcdninG

af Kyststrækninger forelir.:~er •

.Dern,p.st bemærkes, at L.jerell netop skal forodlOldes sH1.:.{et in.
3 af ham illdf;aaede Lej elllaal tll en uarlig V",rdi af 325 l(r.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 21. December Kl. li afholdt Fredningsnævnet Møde
i Hobro angaaende Fredning af et Areal paa Hegedal tilhørende Gaard-
ejer Niels Nielsen af t1Thorsgaardtl henhørende under Matr. Nr. 4a Hege-
dal under Hobro Købstads Markjorder.

Mødt var: Formanden Dommer E. Riis, det amtsvalgte Medlem C.M.
Jensen, Væth, det kommunevalgte r~edlem Z.K.Zachariassen •

...................................
Der afsagdes saalydende

K e n d e 1 s e :
I Skrivelse af 5/8 1935 har Naturfredningskomiteen for Hobro

og Omegn anmodet Fredningsn~vnet for Randers Amtsraadskreds om, at et
Areal af Matr. Nr. 4a Hegedal under Hobro Købstads Markjorder belig-
gende lige øst for Hobro Købstad paa den nordre Side af Mariager
Fjord, ca. l km fra Hobro By, maa blive fredet.

Arealet, der nærmere er afgrænset paa det nærværende Kendelse
vedhæftede Kort, er 3803Q m2 stort.

13820 m2 er ~ræsningsareal, 19500 m2 er bevokset med Lyng og
4710 m2 er Plantage. De to sidstnævnte Dele af Arealet udgør tildels
Bakkeskrænter faldende ned moJ Græsningsarealet •

Til Støtte for det ansøgte har Komiteen anført, at der udfor en
Del af Arealet mod en aarlig Leje af 275 Kr. er opført en kommunal
Badeanstalt efter Overenskomst med Ejeren Gaardejer Niels Nielsen,
Thorsgaard, hvorfra Hobro Kommunes Skolebørn og andre bader~ og at
der tillige el' sikret Ret for Badegæsterne til Ophold paa et mindre
Areal omkring eller bagved Badeanstalten.

Arealet, som Kommunen saaledes har sikret sig Ret til,. er imid-
lertid saa lille, at det ikke paa langt nær kan skaffe Plads til .de
Folk, der søger til disse saakaldte Hegedals Bakker, dels for at bade
- fra Badeanstalten eller aaben Strand - dels for at nyde Friluftsli-
vet i de smukke Omgivelser, og Resultatet er blevet, at langt den stør .
ste Del af de besøgende slaar sig ned paa den Kyststrækning, som lig-
ger øst for Badeanstalten, og som benævnes t1Sildehagentl•

Der udfolder sig her baade Hverdage og Søndage et Friluftsliv,



•

som har den største Betydning for'Hobro By og nærmeste Opiands Beboe-
re; navnlig den jævne Del af Befolkningen søger herned med Børnene
og medbringer Madkurve, saaledes at Familiefaderen, naar Arbejdet er
endt, kommer til ~tede og nyder Aftensmaden i det fri, medens Familie
iøvrigt om Eftermiddagen kan nyde Opholdet i den friske Luft. r:" ~

~< :'?!
Hele dette Friluftsliv finder efter Naturfredningskomiteenilf\~

.' .
Formening Sted uden at tilsidesætte Hensynet til vedkommende EjerS"""
berettigede eller væsentlige Interesser.

':~~..
Komiteen anfører yderligere, at det er det eneste Areal næ~

ved Byen, der kan tilfredsstille Almenhedens berettigede Krav til at
. )kunne nyde god t af ,b'j orden og Opholdet i den fri Natur.

Naar Sagen netop rejses nu, er Grunden den, at hjeren
ejer Nielsen, der hidtil har tolereret, at Folk opholdt sig paa Ar.~-. '. ~
let, nu har opslaaet et Forbud mod Færdsel og henviser til, at Ad~ ;
gangskort til Arealet kan købes for 5 Kr. pro persona.

Dertil kommer, at der er tare for Bebyggelse af det paagældenl
de Areal, idet en saadan allerede er paabegyndt dog i mindre Omfang.}.,

IAndragendet, der paaberaaber sig Naturfredningslovens § l, II~
"er tiltraadt af Hobro Byraad og Hovedbestyrelsen for Danmarks Natur.)

fredningsforening. \
):

,I

Randers Amts Naturfredningsnævn har holdt Møde i Sagen den
'l

28. Oktober og den 25. November 1935 og besigtiget Arealet, i sidst-:
nævnte Møde blev Fredningskravet endelig formuleret saaledes:. ~~~i

"Til det paa det fremlagte Kort Bilag 9 angivne Areal J.alt· dJ
, .t

39030 m2 af Matr. Nr. 4a Hegedal under Hobro Købstads Markjorder aab~
nes Adgang for Befolkningen til at færdes og opholde sig samt
bade fra Stranden. .

Omraadet skal bevares i dets nuv~rende Tilstand.
Den paa Kortet langs Fjorden vest for det fredede Areal an-

givne 10 Meter brede Vej fredes som Adgangsvej til Arealet.
Følgende nærmere Bestemmelser gælder for Fredningen:

l. Der er kun Adgang til gaaende Færdsel, dog tillades det Folk
at trække Cykler gennem Omraadet, samt at medtage Barnevogne og
Legevogne paa Omraadet •

2. Der maa ikke tændes Baal eller anvendes Kogeapparater (Primusappa-
rater m.v.). Der maa kun ops~aas Telt til Brug under Badning,
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"

og der maa ikke overnattes paa Omraadet, jfr. dog Forbeholdet
nedenfor.

3. Hobro Kommune paatager sig til Stadighed at renholde Omraadet for
Affald som Følge af, at der er Adgang for Offentligheden til Om-
raadet, og Byraadet paatager sig at indrette og vedligeholde et
selvlukkende Gennemgangsled i Hegnet øst for Badeanstalten som
vist paa Kortet samt at opsætte en Tavle indeholdende Forbudsbe-
stemmelserne.

løvrigt har Ejeren Raadighed over Arealet, hvorved dog bemær-
kes, at han ikke paa Arealet maa have Tyre gaaende eller tøjrede, og
den efter forstmæssigt Skøn nødvendige Udhugning i Plantagen har Eje-
ren Ret til at foretage for egen Regning.

Ejerens Ret ifl. den mellem ham og Hobro Kommunes Skoleudvalg
indgaaede Lejekontrakt ang. en Badeanstalt forbeholdes ham, saavel
som hans Ret ifl. Kontrakter af 22/8 1935 med mejeribestyrerne Peder-
sen og Mogensen.

Efter Kontrakternes Udløb er Ejeren berettiget til at søge
nye Lejemaal oprettede angaaende samme Steder som de nuværende og til
samme Formaal med de samme eller andre Lejere".

Ejeren har principalt protesteret mod Fredning af enhver Art,
subsidiært kræver han, at de 50 østlige Meter af Omraadet fritages
for Fredning, samt at den vestlige Del af Omraadet fra et Hegn øst
for Badeanstalten unddrages Fredning, at en Udgravning, der er fore-
taget til en planlagt, men ikke anlagt ~ergelbane unddrage s Fredning,
ligeledes forbeholder han sig en Vejret i den vestlige Del af Area-
let, og i Brstatning kræver han ialt 21.000 Kr.

Til Støtte for sit Erstatningskrav anfører Ejeren, at han har
solgt 1000 Alen2 a 50 Øre vest for det Areal, der ønskes fredet,
dog saaledes at Købesummen først skal betales, naar Ejeren forlanger,
Penge~e. Han hævder dernæst, at 400 Alen2 Vest for Arealet kaldet
"Lerknuden" kan sælges for 500 Kr., og at hele det Areal, der ønskes
fredet, frembyder en stor Værdi som Byggegrund, hvorfor han har bereg
net Erstatningen til 3000 Kr. pr. Td. Land lig 21.000 Kr. ialt.

~jeren henviser dernæst til, at han hidtil har haft 16 - 18
Kr~aturer græssende paa Arealet, og at Græsningen forringes, naar

. .
Folk faar Adgang til dette, ligesom det er et Tab for h~ ikke at
maatte have Tyre paa Arealet.



Efter alt det oplyste, finder Fredningsnævnet, at den ønskede
Fredning med Hjemmel i Lov Nr. 245 af 8/5 1917 § l, II og § 5, II,
bør imødekommes, dog saaledes, at den Udgravning, der er foretaget
til en planlagt ikke anlagt Mergelbane unddrages Fredningen, og saa-
ledes at der forbeholdes Ejeren en Vejret i den vestlige Del af Area;
let, som vist paa Landinspektør J. Felskov Christensens Kort af NOV~~
1935.

Med Hensyn til den Erstatning, der kræves af Ejeren, skal bSmE:
kes, at NEL"Vnetikke kan lægge den Beregning for Værdien af Areale~:,
til Grund, som ~jeren gør gældende, da der ikke foreligger noget be~,
stemt om, at Arealet kan sælges til Bygeegrunde, hvilket ogsaa paa
Grund af de yderst daarlige Vejforhold maa anses for højst tvivle" ~t\
og da Ejeren jo heller ikke for nogen Del af Arealet har oppebaarØ.I:

'" 't\ • I.den af ham nu krævede Betaling.
Hertil kommer, at en Bebyggelse for det fredede Omraade l1g~

,
ned til Kyst-.;nformentlig vil være ulovlig, naar den nye Lov om Fred'-
ning af Kyststrækninger foreligger.

Dernæst bemærkes, at Ejeren netop skal forbeholdes sin Ret
ifølge 3 af ham indgaaede Le jemaal til en aarlig Værdi af 325 Kr. "

,i

Der vil imidlertid være at give Erstatning, fordi Græsnin~~~
1.~

bliver mindre v~rd, naar Offentligheden gives Adgang til Omraadet, .
Iligesom Nævnet tager Hensyn til, at Ejeren ikke maa have Tyre gaaen~

de paa det fredede Omraade.
, ) t IErstatningen findes passende at kunne sættes til 3000 Kr. en,'

I

Gang for <.,lle,der direkte udbetales til Ejeren, da den eneste Pant-
haver, Jydsk Landkreditforening i Viborg, ikke har ønsket sig til- '
kendt nogen Del af Erstatningen.

Nævnet finder dernæst Anledning til at fremhæve, at en Fred~l
ning som i dette Tilfælde, efter Nævnets Skøn bør fremmes, naar By-
raadet for den By, for hvis Befolkning Sagen har særlig Interesse,
paatager sig at renholde Omraadet, da man ellers måa befrygte, at en
Fredning vilde betyde en Krænkelse af Skønhedsværdie~~

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

Der aabnes Adgang for Almenheden til at 'færdes til Fods og
opholde sig paa ca. 38030 m2 af Matr. Nr. 4a Hegedal ~der Hobro Køb-
stads Markjorder, samt til at bade fra Stranden.
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Arealets G~nser fremgaar af det vedhæftede Kort, idet dog
den Udgravning, der er foretaget til en planlagt ikke anlagt Mergel-
bane unddrage s Fredningen, og der forbeholdes Ejeren en Vejret i
den vestlige Del af Arealet, alt som vist paa Landinspektør J.Fel-
skov Christensens Kort af Novbr. 1935.

Den paa Kortet langs Fjorden Vest for det fredede Areal angiv-
ne 10 Meter brede Vej fredes som Adgangsvej til Arealet.

Omraadet skal bevares i dets nuværende Tilstand.
Ejeren forbeholdes Ret til som hidtil at lade sine 16-18 Krea-

turer græsse paa Arealet, dog ikke Tyre gaaende frit eller tøjret.
Dtn efter forstmæssigt Skøn nødvendige Udhugning i Plantagen

paa Arealet har Ejeren Ret til at foretage for egen Regning.
Ejerens Ret ifl. den mellem ham og Hobro Kommunes Skoleudvalg

indgaaede Lejekontrakt ang. en Dadeanstalt, saavel som hans Ret ifl.
Kontrakter af 22/8 1935 med Mejeribestyrerne Pedersen og Mogensen be-
røres ikke af Fredningen.

Efter Kontrakternes Udløb er Ejeren berettiget til at søge
nye Lejemaal oprettede ang. saIDIlleSteder som de nuværende og til sam-
me Formaal med de samme eller andre Lejere, alt forsaavidt han der-
til er berettiget efter den til enhver Tid gældende Lovgivning.

Følgende nærmere Bestemmelser gælder for Fredningen:
l. Det er tilladt at medbringe Barnevogne og Legevogne paa Arealet.

Cykler maa kun trækkes gennem Arealet.
2. Der maa opslaas Telt til Brug under Badning, men der maa ikke

overnattes paa Arealet ,hvor der ej heller maa tændes Basl eller
anvendes Kogeapparater (Primusapparater m.v.), der maa intet Af-
fald efterlades af nogen Art.

3. Hobro Kommune skal:
a. til 3tadighed drage Omsorg for, at Arealet renholde s for Af-

fald og enhver Slags Forurening som Følge af, at der er Ad-
gang for Almenheden til Omraadet.

b. indrette og vedligeholde et selvlukkende Gennemgangsled i Heg-
net øst for Baadeanstalten, som vist paa det vedhæftede Kort.

c. opsætte en Tavle paa Arealet indeholdende Forbudsbestemmelser_
ne.
Der tilstaas Ejeren i Erstatning 3000 Kr., der udredes med

Halvdelen af Statskassen og med Halvdelen af Hobro Købstads Kæmner-

··I--...II .... _-..IIIIIl.iLIII. ...
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kasse.
Paataleret tilkommer Randers Amts Fredningsnævn •

Riis Z.K.Zachariassen• G.M.Jensen
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ÅY 195~ den 24. febJ'uar, af~JC.l.bdcaverfrcdningr::Jnevnet PI) grundlag
af mundtlig ae skriftlig votering f0ltSeude

t i l l B g ~ k e n d e l s e
til overfrec1ni.ngsn-evnets kendelse (nr. 237/35) af 21/1 1937 vedrørende
fredning af et strD ..'1c1[iI'eG.lved Mariager fjord.

Ved n:Evnte kendelse, hvorved en uf fredningsn:BYnet for Randers
amtsr~dskr~;ds den 21/12 1935 afsagt kendelse med visse rmdringer ptad-
f:Bsted(~s, bestemtes bl.u., at del' tibnes adc;ang for befolkningen til
at f'J3 r'(jes til fods og ophold e sig p;~ et n "Crmere angi vet strandareal
af matr'. nr. 4a af Hec;edal, Hobro k!~b;Jta.ds markjorder, samt ti l at
bade p~ stn.md en, og at arealet med visse forbehold skal bevares i
dets dl:Lv'J3rsnde tilstund.

I skrivelse af 22/7 1954 har Hobro byr8d i anledning af en p~t~nkt
ve jfoJ: binde Ise langs nO:r:asid en uf Mb,riager f jor'd fra Hor'8øvej til det
fr'ed ede areal ansøgt om tilladelse til anl'.:eg af en parkeringsplf1.ds
i det sydvestlige hjøl'ne a.f dette ar eal i overensstemmelse med en
sf;mtidig indsendt plan og l:engdeprofil samt til udgu1vning af fyld
p~ dette sted til opfyldning for vejanlBgget.

I skri valse af 29/7 1954 hi::l.Tf:r'edningsn-evnet for hunders amts-
rAdskredR under henvisning til, at adgangpvejen til det fredede areal
i ~'lllerhø j Bste grad tr.:enger til udbygning, og til det ønr-lkelige i,
at del' anl"9gges en parkeringsplads, hvor det fredede areal begynder,
anbefalet projektets udførelse.

Do. ovel fredningflll.evnet af d e anførte grund e kan tillade anl'.-egget
uf den ommeldte pal'keringsplcl.d s som angi vet pt.t freIL1(:;l.gte plan og den
ovenn 'Bvnte udgravning af fyld, vil overfredningsn':Bvnets forn'1;vnte
kendelse vare ut "endl'e i overcnsstem~elee hermed.

Under 20. oktober 1954 har' overfredningsn'Ilvnet stillet byr4det
i udsigt, at man ville im~dekomme dets henvendelse ved en till~gs-
k(;;ndelf:,e.
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T h i b G S t G lli m e s :
Over-fredningRn:EvnetG kende1RIj af 21/1 1937 i sag nr. 237/35 ved-

nn-end e frednine af et Gtrctndareal veG Mariager f jord skal ikke V:Ere
til him~er for anl-'Bg rd en par-kelingsplads som angivet PB den med
Hobro kommunes o kri vel (-';8 ~_,f22/7 1954 til overfredningsn'::avnet frem-
sendte plan nr. 382,01 eller for den ovenn~vnte udgravning af fyld
til opfyldning for vejan13ggct.

Udskriftens rietiched
bek'reftes.

~
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--, .... : / l' 1.;.. .:: .. ( -( -J.' ../t- }'-~-l ............
1.' F./Grage
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overfredningsn::evnets sekr-etær
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OVERFREDNINGSNEVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1962 den lo. december ,afsagde overfredningsnævnet
på gl~ndlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

tiloverfredningsnævnets kendelse (nr. 237/35) af 21. januar 1937
tt'vedrørende fredning af et strandareal ved Mariager fjord, matr.

nr. 4 a af Hegedal under Hobro købstads markjorder.
Ved nævnte kendelse, hvorved en af fredningsnævnet for

Randers amtsrådskreds den 21. december 1935 afsagt kendelse med
visse ændringer stadfæstedes, bestemtes bl.a., at arealet skal be-
vares i sin daværende tilstand, og at der åbnes adgang for almen-
heden til at færdes og opholde sig samt til at bade fra stranden.
En lo m bred vej langs fjorden vest for det fredede åb~edes som
adgangsvej til arealet.

.. Under hensyn bl. a. til ønsket om en udbygning af adgangs-
vejen tillod overfredningsnævnet ved tillægskendelse af 24. februar
1955 anlæg af en parkeringsplads på arealets vestlige del.

I skrivelse af 26. august 1959 ansøgte Hobro sejlklub om
tilladelse til at flytte klubbens vinterplads til et areal mellem
Hobro søbadeanstalt og Sildehagen, der er omfattet af ovennævnte
kendelse af 21. januar 1937.

Da det af en andragendet vedlagt skitse fremgik, at der mel-
lem kysten og kystbyggelinien ønskedes anbragt et bådehus, for31ag-
de overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens § 25, stk.
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a.. 5 sagen for statsministeriet, som under 29. april 1960 meddelte,
at ministeriet ikke kunne tillade bådehusets anbringelse indenfor
byggelinien.

Sejlklubben ønskede ikke desto mindre overfredningsnævnets
stillingtagen til det øvrige projekt, indretning af bådeplads, byg-
ning af mole m.v.

Overfredningsnævnet besigtigede arealet den 23. september
1961 og forhandlede med repræsentanter for sejlklubben, Hobro byråd,
fredningsnævnet og naturfredningsrådet. Under besigtigelsen blev
der bl.a. rejs~ spc~gsmål om, hvorvidt sagen kunne løses ved, at
cen eksisterende badeanstalt blev omdannet til bådehus.

Efter forhandling med Hobro byråd har sejlklubben den 12.
april 1962 fre~sendt et udkast til etablering af en lystbådehavn,
hvorefter bådehus m.v. anbringes, hvor søbadeanstalten nu er belig-
gende. Dette udkast er af overfredningsnævnet forelagt ministeriet
for J::ulturelleanliggender, som i skrivelse af l. oktober 1962 har
meddelt, at man i b.eælol:dtil llaturfredningslovens § 25, stk. 5

vil være sindet at ITieddeledispensation til bebyggelsen under for-
udsætning af, at den eksisterende søbadeanstalt fjernes,og husene
anbringes på samme plads som søbadeanstalten.

Da overfredningsnævnet for sit vedkommende kan godkende de
nævnte foranstaltninger, viloverfredningsnævnets kendelse af 21.
januar 1937 være at ændre i overensstemmelse hermed.

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

D9n af overfredningsnævnet den 21. januar 1937 afsagte
kendelse vedrørende fredning af et strandareal ved Mariager fjord
skal ikke ""ære til hinder for udførelsen af den under 12. april

-II
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1962 fremsendte plan til etablering af en lystbådehavn på et
areal af matr. nr. 4 a af Hegedal.

Udskriftens rigtighed
bekræftes •~

ffi--a.s -/~.--7~~--z'-?

Kaas-Pedersen
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JUl/mai nr 140/85.

Hobro kommune,
9500 Hobro.
vedr. etablering af halested til vandskibåde ved Hobro lyst

bådehavn inden for kystbeskyttelseslinien og inden for
område omfattet af Overfredningsnævnskendelse af 1~.1.37.

------~~~~~-j~~~~~-~~=~=~~-------------------------------------
Under henvisning til Deres skrivelse af 7.juni 1985

og besigtigelsen den 15.august s.å. godkender Fredningsnævnet,
at der etableres et halested med placering som vist på det
fremsendte kort. Det er en betingelse for godkendelsen, at
detailprojekt fremsendes til godkendelse af nævnet, forinden
anlægsarbejdet påbegyndes.

e
e
e

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra
bestemmelserne i naturfredningslovens § 34 og § 46,
kan efter sarrunelovs § 58 indbringes for Overfredningsnævnet ,
Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret
F'redningsnævnet s afgørelse, Frednings styrelsen, Nordjyllands.
amtsråd, Hobro kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævne~')Nærværende tilladelse
bortfalder, såfremt den ikke er Udnyyty( ..i~den 5 år f~ dato.

'/~,> ,7-., ~1·- ~ '";.:~,,-'"Ji'tf"IJ.'tØ1I.) <i!'<:/: e:>D~~~~ '~··:';'~W"'~~
,~ \...~ . I" ""-iJ' "9- .",

Bilag. E.Bruun de Neerg,aard.
Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 2 og 6.

KFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K. 5 eksemp:
Amtsfredningskontoret; Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

jr.nr.8-70-52-1 12-9-85.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Danmarks Naturfre<1ningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v./ politimester Kai Harne, 9560 Hadsund.
Hobro Vandskiklub, v./formanden lærer Olav Spanggaard, Fjord-

parken 48, 9500 Hobro.
Bilag. E.Bruun de Neergaard.
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År 1985, torsdag den 15.august kl.14,45, foretog Fred-
ningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds be-
sigtigelse i

sag nr. 140/85 vedr. etablering af halested
til vandskibåde ved Hobro lyst-
bådehavn inden for kystbeskyttel-
seslinien og inden for område
omfattet af Overfredningsnævns-
kendelse af l2.januar 1937.

Sagens aktEr var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, det amts-
rådsvalgte medlem, konsulent Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, gårdejer Knud Petersen.

For Nordjyllands Amtskommune og Amtsfredningskontoret:
Sektionsarkitekt Jørgen Hyhne.

For Hobro kommune: Stadsingeniør Ottosen.
For DN; Politimester Kai Harne.
For Hobro Vandskiklub: Olav Spanggaard.

Ottosen oplyste, at den tidligere af nævnet godkendte
placering syd for matr. nr. 5 a ~ ikke lader sig realisere,
dels på grund af grundejerne, dels på grund af manglende par-
keringsmuligheder. Kommunen har herefter stillet i udsigt,
at ophaling i stedet kunne ske på kommunens areal umiddelbart
vest for lystbådehavnen.

Hyhne og Harne havde intet at indvende .
Ottosen bemærkede, at endelig godkendelse bør afvEnte

udfærdigelse af detailprojekt .
Nævnet voterede og var i procippet enige om at godkende

den placering, der er vist på kortet.
Nævnet bemyndigede formanden til efter aftale med Amts-

fredningskontoret at godkende detailprojekt.
Sagen sluttet.

E.Bruun de Neergaard.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

R EG. HR. yq ~ ,
Aalborg, den 15. juni 1987.

KONGHANSGADE 1B 9000 AALBORG

TLF. fOBI 12 70 11

JournBlnr. . 140/85.

Hobro kommune,
9500 Hobro.
Vedr. etablering af hales ted til vandskibåde ved Hobro lystbådehavn inden for

kystbeskyttelseslinien og inden for område omfattet af Overfrednings-
nævnskendelse af~t.l.37. Deres jr.nr.66-5-8.

__________________________________________________________________ L _

Ved skrivelse af 2.september 1985 godkendt~ Fredningsnævnet, at der etableres
et ophalested for vandskibåde på et nærmere angivet sted på kommunens ejendom syd
for P-plads på Nedre Strandvej og umiddelbart vest for lystbådehavnen på betingelse
af nævnets godkendelse af detailprojekt

Under henvisning til Deres skrivelse af 2.april 1987 godkender Fred-
ningsnævnet herved for sit vedkommende det fremsendte detailprojekt under for-
udsætning af, at arealet efter anlægget af slæbnestedet retableres så hurtigt
som muligt med planering og tilsåning med græs.

;'., '

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra bestemmelserne i
naturfredningslovens § 34 og 46 ,kan efter samme lovs § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet~ Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har
begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands
amtsråd Hobro kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelse~ er meddelt'den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tillade~sen ikke ud~yttes, medmindre den:opretholdes af Over-

/! ( o • /1/

fredningsnævnet. Nærværende tilladelse bort falder" safremt den Ikke ,;~r
• t '. ,) . ',. ., i . '., -~~udnyttet inden 5 ar fra da o. ,... ) .'" \.'.-".~ ';,.'."+J"

,/ I
\\..;.1

. ':, <11l~1~...
, ,"/1
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E.Bruun de Neergaard.

'iI orienterinq: Der vedlægges kopi af bilag 2 og 6.
~kO~~ ~g Naturstyrelsen, ~~glI~~t~~nl~~'l~stO K~B&nR~~~,~2 eksemplarer.

Nordjyllang~.~~~g~~~~~2:1/r~~~~g~~skontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening, v./Kaj Nissen, Beltoftsgade 2, 9500 Hobro.
Hobro Vandskiklub, v./formanden lærer Olav Spanggaard, Fjordparken 48,

9500 Hobro.

ø.

Bilag. E.Bruun de Neergaard •

.:: Fo+o
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År 1985, torsdag den 15.august kl.l~,45, foretog Fred-
ningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds be-
sigtigelse i

sag nr.140/85 vedr. etablering af halested
til vandskibåde ved Hobro lyst-
bådehavn inden for kystbeskyttel-
seslinien og inden for område
omfattet af Overfredningsnævns-
kendelse af l2.januar 1937.

Sagens aktEr var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, det amts-
rådsvalgte medlem, konsulent Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, gårdejer Knud Petersen.

For Nordjyllands Amtskommune og Amtsfredningskontoret:
Sektionsarkitekt Jørgen Hyhne.

For Hobro kommune: Stadsingeniør Ottosen.
For DN; Politimester Kai Harne.
For Hobro Vandskiklub: Olav Spanggaard.

Ottosen oplyste, at den tidligere af nævnet godkendte
placering syq for matr. nr. 5 a ~ ikke lader sig realisere,
dels på grund af grundejerne, dels på grund af manglende par-
keringsmuligheder. Kommunen har herefter stillet i udsigt,
at ophaling i stedet kunne ske på kommunens areal umiddelbart
Vest for lystbådehavnen.

Hyhne og Harne havde intet at indvende.
Ottosen bemærkede, at endelig godkendelse bør afvente

udfærdigelse af detailprojekt.
Nævnet voterede og var i procippet enige om at godkende

den placering, der er vist på kortet.
Nævnet bemyndigede formanden til efter aftale med Amts-

fredningskontoret at godkende detailprojekt.
Sagen sluttet.

'o,)e

I
I
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E.Bruun de Neergaard.
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REG. NR. 4q~ .6()

. _) FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT.
GLTORV6.9000AALBORG
TELEFON 98 127111.

Aalborg. den 7. september 1994.

Hobro Kommune.
Teknisk Forvaltning,
9500 Hobro.

e fS ~~/1994: Matr.nr. 4 ah Hegedal. TUbYPJing til frksisterende mastesknr:

De har ved skrivelse af 11. maj 1994 fremsendt en ansøgning om tilladelse til opførelse
af'en tilbygning til eksisterende masteskur. Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets _
kendelse af 21 januar 1937 vedr.matr.nr. 4 a Hegedal som ændret ved Overfrednings-
nævnets tillægskendelse af 10. december 1962

Nævnet tillader herved. at tilbygningen opføres i overensstemmelse med de fremsendte
tegninger.

Det bemærkes. at eet af nævnets medlemmer har indstillet. at der som tagbeklædning
vælges træspån eller græstørv.

Nævnets afgørelse. der er truffet imedfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50. stk. 1.
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er undyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
telefon 96307000

REG. NR. o~'l~.0G .

~v'1<;rlt3:J8t ;
S~ov- ou 1·~,"I.Jrstyrelsen

A~I1Jor~\ den lS.august 1997.
1 9 AUG.1~b7

FS 29/1997: Ansøgning om godkendelse af cykelrute nr. 112 - Mariager Fjord sti - over
matr.nr. l a, 2 g, 4 a, 4 ah og 19 Hegedal, Hobro jorder, og 2 a Skovsgaard m.m.,
Valsgaard, samt 1 a, l g og l r Bramslev by, Valdsgaard, alt omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelser af 21. januar 1937, 21. december 1970 og 22. september 1971.

Hoslagt fremsendes til orientering udskrift af nævnets besigtigelse i ovennævnte sag den
31. juli 1997.

~~~
Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk
2. Alice Steffensen
3. Jytte Frederiksen
4. Nordjyllands amt, Landskabskontoret (09-04-0-112-1-96).
5. Hobro Kommune
6. Arden Kommune
7. Danmarks NaturfrJorening v/M. Hedegaard, Skovbovej 52, Krogen, Hobro,
8. Danmarks NaturfrJorening v/Kaj Edlund, Hobro

A.9.Skov- og Naturstyrelsen
10.Lodsejerne:
a) matr.nr. l a og 2 g Hegedal,Hobro jorder: HJørgen Bak Rasmussen, Wiegårdsvej 8

a. Hobro, .
b) matr.nr. 4 a sammesteds: Hobro Kommune,
c) matr.nr. 4 ah sammesteds: Hobro Sejlklub v/Birgit Thøgersen, Ledsagervej 21, Hobro,
d) matr.nr. 19 sammesteds, Byens Gade: Hobro Kommune, Korsgade 2, Hobro,
e) matr.nr. 2 a Skovsgaard m.m., Valsgaard og l g Bramslev by, Valsgaard:

Hanne Bodil Nielsen, Impasse Des Essarts, St. Jeannet, 06640 France, og
Rene Buchardt Nielsen, Hjerrritsdalvej 7, Hobro,

f) matr.nr. l a Bramslev by, Valsgaard: Lene Bidstrup, Bramslev Bakker 4,9500 Hobro,
g) matr.nr. l r Bramslev by, Valsgaard: Jan og Birgit Nordstrøm, Mågevej 22, Hobro.

..... . \ .. "'~IoI"""",,"")j.J.l\:.:l.:3en
- :.' ~. j I .,JJ - \:z \\ \ 1\( - 00'1::::'
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Torsdag den 31. juli 1997 kJ. 10,00 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse og forhandling i

FS 29/1997: Ansøgning om godkendelse af skitseprojekt til cykelrute nr. 112 -
Mariager Fjordstien - over arealer, der er omfattede af Overfredningsnævnets
kendelser af 21. januar 1937, 21. december 1970 og 22. september 1971.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og de kommunalvalgte medlemmer Alice Steffensen og Jytte Frederiksen.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Jens Chr. Krogh, Aase Pedersen og fra
Amtsvejvæsenet, Svend Åge Sørensen .• For Hobro kommune mødte Niels 0stergaard og Arne Høxholm.

For Arden kommune mødte Nina Bødker.

, For Danmarks Naturfredningsforening mødte for Arden afdeling Mogens Hedegaard og
for Hobro afdeling Frans J uHn.

Lodsejerne, Jørgen Bak Rasmussen, Hobro kommune v/Niels 0stergaard og Arne
Høxholm, Hobro Sejlklub v/Jørn Sloth og Niels Peter Juhl, og Jan Nordstrøm var mødt
k!. 10,00, medens Rene Burchardt Nielsen mødte kJ. 13.00 tillige med -advokat Torben
Simonsen.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 9. juni 1997 med bilagene 1-8 og
skrivelse af 29.juli 1997 fra advokat Torben Simonsen.

Det fremgår af materialet, at stien vil berøre de nævnte fredninger således:

kendelse af 21. januar 1937 om arealer i Hegedal: matr.nr. 4 a og 4 ah, Hegedal, Hobro,

kendelse af 21. december 1970 om arealer i Hegedal: matr.nr. 1 a, 4 a og 19 Hegedal,
Hobro, og

kendelse af 22.september 1971 om arealer i Valsgaard: matr.nr. 2 a Skovsgårde, Vals-
gaard, matr.nr. 1 a, l g og l r Bramslev, Valsgaard.

Aase Pedersen redegjorde for det foreliggende skitseprojekt, der er led i en regional
cykelsti plan, der skal sikre cyklister adgang til områder med historiske og naturmæssigt
store værdier. Ruten skal i det væsentlige følge de eksisterende terrænformer og vil blive
udlagt i ca. 2 meters bredde og stabiliseret med grus. Afmærkning vil ske med 10 x 10
cm store skilte, der placeres i 50 cm's højde.
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Svend Åge Sørensen redegjode kort for mulighederne for gennemførelse ved ekspro-
priation og afgørelse af erstatningskrav efter vejlovgivningens regler. Det er tvivlsomt,
om projektet kan gennemføres i fuld udstrækning i år.

Der foreligger nu et skitseforslag, men lodsejerne vil modtage et mere fyldestgørende
materiale, når den fredningsmæssige del af projektet er afklaret.

Jan Nordstrøm protesterede mod sagens tilrettelæggelse, idet han ikke har haft materiale
at tage stilling ud fra.

Aase Pedersen bekræftede, at forslaget ikke er forhandlet med eller har været forelagt
lodsejerne.

Sortsøe Jensen påtalte, at forslaget er forelagt nævnet, uden at det forinden har været
forelagt de berørte lodsejere, herunder med henblik på drøftelse af alternative lin-
jeføringer, og tilkendegav, at fredningsnævnet ikke vil træffe afgørelse, før lodsejerne
har haft mulighed for inden 3 uger skriftligt at fremkomme med tderes bemærkninger.

Herefter indledtes besigtigelsen af arealerne ved Hobro Sejlklubs ejendom, matr.nr. 4
ah. Ifølge projektet følger stien en eksisterende vej langs med vandet indtil et opsat led
og er derefter tænkt lagt i en kraftig stigning i en slugt til kystskræntens overkant, på
matr.nr. 4 a tilhørende Hobro kommune, for derefter at følge den tidligere mergelbane-
strækning mod øst. .

N.P. Juhl oplyste, at sejlklubben har opsat et led for at hindre biltrafik, der kan være'
generende for dem, der færdes ved bådene. For så vidt angår hulvejen protesterede han
mod, at denne udlægges som cykelsti, idet det vil betyde terrænændringer og erosions-
risiko. Han foreslog en ændret linjeføring, således at det gamle mergelspor følges mod
vest til det offentlige gadenet oven for ky.stskrænten.

Frans Julin bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening har foreslået en linjeføring
oven for sejlklubbens ejendom, og uden for fredningen af 1937.

Aase Pedersen bemærkede, at de foreslåede løsninger var blevet vurderet.

Nævnet voterede og tilkendegav foreløbigt, at et cykelstiforløb, der fulgte slugten op
ad skrænten,villandskabeligt virke skæmmende særligt set fra fjorden og skabe fare for
erosion og vil i øvrigt ikke være hensigtsmæssig for cyklister, idet faldet er så kraftigt,
at kørsel vil være uforsvarlig. Henset hertil og under hensyn til muligheden for alternati-
ver ville nævnet ikke være indstillet på at give tilladelse for så vidt angår etableringen
af denne del af stiforløbet. Amtet opfordredes til at undersøge alternative muligheder.

Besigtigelsen fortsatte ad det foreslåede forløb i mergelbanesporet til den skitserede bro
over hulvejen matr.nr. 19. Ingen havde indvendinger mod denne del af forslaget, der vil
medføre 4 meters frihøjde.

Nævnet tilkendegav i princippet at kunne godkende den projekterede hro under hen-
syntagen til placeringen på stedet for det tidligere broanlæg og i nærhed af ~tørre
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bygningsanlæg. Nævnet ønsker tegninger forelagt, før endelig godkendelse meddeles.

Herefter fortsætter stifor1øbet ad eller langs mergelsporet mod øst. Ca. 250 meter øst for
broen over hulvejen mod øst forløber stien pflrallelt med eksisterende vej. På nævnets
opfordringer tager amtet kontakt til vejejeren for at forhandle, at stien føres mod nord
op til denne vej, således at det undgås at føre stien over slugten, hvilket kun kan ske efter
te rrænreguleringer.

Kl. 13.00 fortsattes besigtigelsen inden for området for fredningen af 22. september 1971
vedrørende arealer i Valsgaard.

Jan Nordstrøm påpegede uheldige virkninger ved gennemførelse af projektet, herunder
at der ved stiforløbet i slugten øst for hans ejendom vil ske et slid på græslaget med deraf
følgende risiko for erosion. I det sydvestlige hjørne af hans ejendom er han indforstået
med, at det nye stiforløb afskærer en mindre del af hjørnet.

Svend Åge Sørensen bemærkede for så vidt angår græsarealet ved Nordstrøms ejendom,
at der løbende vil blive repareret eventuelle huller med grus, men ikke i et bælte bredere
end 2 meter.

Over Yalsgaard bæk og engbunden udbygges eksisterende lavbro til en bredde af 2 meter.
Hækkens forløb er uændret.

Danmarks Naturfredningsforening foreslog en alternativ linjeføring forbi Hjerrit~dal
Mølle.

For så vidt angår matr.nr. 2 a Skovsgaard m.m., Valsgaard, protesterede ejeren mod
linjeføringen, der vil dele marken i to driftsmæssigt uhensigtsmæssige dele. Han foreslog
en ændret linjeføring uden for fredet område.

Amtet og ejeren vil forhandle herom.

Formanden oplyste, at nævnet ikke i dag vil tage nogen stilling til det ansøgte. Der
henvistes i denne forbindelse til, at fredningskendelsen udtrykkeligt begrænser offent-
lighedens adgang ad de udlagte stier til færdsel til fods, dels at den foreslåede cykelrute
her udenfor føres gennem ganske uberørte områder.

Lodsejere, der har yderligere bemærkninger til projektet, anmodes om inden 3 uger at
fremsætte disse overfor fredningsnævnet.

Landskabskontoret opfordredes til at genoverveje denne del af forslaget, herunder
alternativer, hvor terrænformerne vil være mere hensigtsmæssige for placering af en
cykelrute, ligesom alternativer må forhandles med de berørte lodsejere.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 963070 00 REb. NR. 0,-\,9>· Do .

Aalborg, den 14.11.97.

Nordjylland~ amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.

FS 29/1997: Vedr. cykelrute 112 - Mariager Fjordstien.
(Amtets j.nr. 8-70-51-3-0004-97).

Ved skrivelse af 9. juni' 1997 har De forelagt fredningsnævnet
et skitseforslag for Mariager Fjordstien, cykelrute 112, der
efter skrivelsen berører følgende fredninger:

1. Overfredningsnævnets afgørelse af 21. januar 1937 om
fredning af strandarealer ved Mariager Fjord i Hobro
kommune,

• 2. Overfredningsnævnets afgørelse af 21. december 1970 om
fredning af arealer ved Hegedal by, Hobro købstads
markjorder, Hobro Kommune,

3. Overfredningsnævnets afgørelse af 22. september 1971 om
fredning af arealer i Valsgård sogn, Arden kommune.

Det er oplyst, at skitseforslaget ikke har været politisk be-
handlet i amtsrådet eller de berørte kommuner, og at der ikke
har været forhandlinger med lodsejerne, inden sagen er fore-
lagt for fredningsnævnet. Det findes uhensigtsmæssigt, at ~a-
gen forelægges nævnet på dette stade af behandlingen.

Det oprindeligt ansøgte stiforløb er angivet med stiplet li-
nie på vedhæftede kortbilag.

Under fredningsnævnets besigtigelse den 31. august 1997 til-



•
kendegaves, at den vestligste placering af stiforløbet fand-
tes uhensigtsmæssig og ikke kunne godkendes, hvorefter De ved
en skrivelse af 3. september 1997 har tilkendegivet, at sti-
forløbet her ændres således som angivet på kortbilaget med
optrukket linie, og hvorved stiforløbet ikke vil berøre afgø-
relsen af 21. januar 1937.

'.

Stiforløbet inden for området for afgørelsen af 21. december
1970 vil i det væsentlige følge et tidligere mergelspor, der
udbygges og befæstes med grus i en bredde af ca. 2 meter.
Hvor mergelsporet tidligere ved en bro var ført over vejen
fra Hegedal mod syd, matr.nr. 19 g Hegedal, ønskes opført en
træbro, som er beskrevet i et skitseprojekt, og stien føres
derefter videre mod øst ad mergel sporet , indtil stien føres
mod nord til den eksisterende vej inden passage af slugterne
på matr. nr. l a og 2 g. Denne ændring i forhold til det op-
rindelige projekt er ligeledes angivet med optrukket linie på
kortbilaget. Afgørelsen af 21. december 1970 har til formål
at sikre landskabsmæssige, naturvidenskabelige og rekreative
interesser. Der må kun anlægges veje med nævnets tilladelse,
og der er tilladt offentligheden adgang til fods ad udlagte
stier. Under hensyn til den betydelige rekreative interesse
heri finder fredningsnævnet at kunne dispensere fra afgørel-
sen i princippet til anlæg af den beskrevne cykelrute særligt
under hensyn til, at ruten følger et tidligere mergelspor, at
den ønskede broforbindelse placeres, hvor der tidligere har
været en bro, og at ruten føres uden om karakteristiske slug-
ter i landskabet. Det forudsættes, at amtsrådet opnår over-
enskomst med de berørte lodsejere eller på anden måde bringer
forholdene til disse i orden.

For så vidt angår den østlige del af stiforløbet bemærkes ef-
ter nævnets konstateringer i marken og indholdet af fred-
ningskortet til afgørelsen af 22. september 1971, at det pro-
jekterede stiforløb mod syd gennem slugten syd for Bramslev-
gård, synes at berøre området, fredet ved Overfredningsnæv-
nets kendelse af 15. maj 1934 om Bramslev Bakker. ,

Med hensyn til denne del af forløbet bemærkes endvidere, at
ejeren af matr.nr. l r Bramslev by, over for nævnet har gjort
indsigelse mod stiforløbet, og at der i forhold til det op-
rindelige forslag er foreslået en ændret linjeføring i områ-
det omkring Søndergårde I som angivet med optrukket linie på
kortbilaget . Det bemærkes endvidere, at Danmarks Naturfred-

• 1'-



ningsforening i stedet for en linjeføring over Valsgård Bæk
har foreslået en linjeføring ad eksisterende veje fra Sønder-
gårde forbi Hjerritsdal Mølle mod nord.

Landskabskontoret har i sin skrivelse til nævnet henvist til,
at det foreslåede cykelstiforløb i et vist omfang følger veje
udlagt i matriklen og angivet på fredningskortene til de æld-
re afgørelser. Nævnet må efter besigtigelsen konstatere, at
ingen af disse veje i dag fremtræder som veje eller synlige
spor i landskabet.

Fredningsnævnet har for så vidt angår denne del af stiprojek-
tet lagt afgørende vægt på, at fredningerne især skulle sikre
de ganske uberørte landskaber og udtrykkeligt alene tillod
offentlighedens færdsel til fods ad enkelte udlagte stifor-
løb.

Fredningsnævnet finder, at etablering af cykelruten, hvor
denne følger de udlagte fodstier, vil betyde en udvidelse og
en befæstning af disse, ligesom det må forudses, at stierne
hvor de følger slugter - på grund af erosion, hyppigt må re-
pareres med nyt materiale, og at cykelstien på andre områder,
særligt umiddelbart vest for Valsgård Bæk, vil blive ført
frem gennem i dag ganske uberørt terræn.

Under hensyn hertil og til bemærkningerne i fredningskendel-
serne samt til at nævnet ikke finder det udelukket at finde
alternative linjeføringer, vil nævnet ikke kunne meddele dis-
pensation til cykelruten gennem fredningerne i Valsgaard og
Bramslev Bakker.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Skriflig klage kan indsendes til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.
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e Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000

Aalborg, den 18. 01. 2000

Hobro Kommune
Udvalget for Teknik og Miljø
Korsgade 2
9500 Hobro.

Vedr. FS 63/1999: Vedr. badebro m.v. ved Sildebagen.
Kommunens j.nr. 97-011248.

Ved skrivelse af 26. Oktober 1999 og af 15. Januar 2000 med bilag har De søgt om godken-
delse af etablering af badebro, opsætning af toiletkabine i sommerhalvåret og anbringelse af
kreaturhegn på matr.nr. 4 a Hegedal, omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af21. januar
1937.

Kendeisens formål er sikring af rekreative interesser. Efter kendelsen skal områdets tilstand
bevares.

Det bemærkes, at kendelsen ikke omfatter søterritoriet, hvorfor badebroen i det væsentlige
ikke er undergivet nævnets kompetence.

l øvrigt tillades det ansøgte med placeringer som angivet på rids og under forudsætning af, at
toiletkabinen fjernes i vinterhalvåret.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Tilladelsen, der er meddelt imedfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telelbn 96 30 70 00

Aalborg, den 12.09.2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 63/1999: Vedr. badeopholdssted ved Sildehagen i Hobro.
Amtetsj.llr. 8-75-13-9-823-9991-99.

Ved skrivelse af30. august 2000 med kortbilag har De meddelt, at det at'nævnet den
l ~. januar 2000 godkendte kreaturhegn agtes flyttet ca. 50 meter mod nord.

Da det isommertiden for græsning friholdte opholdsareal herved forøges, har nævnet
ingen indvendinger.

Sortsøe Jensen



.) Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

Hobro Kommune
Teknisk Forvaltning
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro

Aalborg, den 11. oktober 2006

FS 76/2006 - vedr. Deres j.nr. 1006066, matr.nr. 4 ah Hegedal.~.
De har ved skrivelse af2l. september 2006 for Hobro Sejlklub anmodet om
tilladelse til udskiftning af eksisterende bølgeeternittagdækning til tagpaptag
på bygningen beliggende på matr.nr. 4 ah Hegedal, Hobro Jorder, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. januar 1957.

Sagen har været behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Nævnet har ingen indvendinger mod det ansøgte.

Det forudsættes, at tagkonstruktionen ikke ændres og der anvendes mørk
tagpap.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage
fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Verner Kristiansen
3. Danmarks Naturfredningsforening, København~e 4. Danmarks Naturfredningsforening, att. Frans Julin
5. Skov- og Naturstyrelsen
6. Hobro Sejlklub ved formanden Per Lund, Jernbanegade 6A, 1.,9500

Hobro
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del
Badehusvej 17
9000 Aalborg
mail: nordjyllandsydfredningsnaevn.dk

Aalborg, den 12 august 2015

FS 27/2015:
Ansøgning om tilladelse til at indrette en plads til autocampere ved lyst
bådehavnen ved siden af miljøstationen på Hobro lystbådehavn på
matr.nr. 4ab m.fl. Hegedal, Hobro Markjorder, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1937 om fredning af et
strandareal ved Mariager Fjord.

Fredningsnævnet har den 4. juni 2015 fra Mariagerfj ord Kommune modta
get ansøgning om tilladelse til at indrette en plads til autocampere ved lyst
bådehavnen ved siden af miljøstationen på Hobro lystbådehavn på matr.nr.
4ab m.fl. Hegedal, Hobro Markjorder, der er omfattet af Overfredningsnæv
nets kendelse af 15. februar 1937 om fredning af et strandareal ved Mariager
Fjord.

Fredningsnævnet skal meddele dispensation fra fredningen, hvis det ansøgte
skal gennemføres.

Fredningsnævnet afholdt den 23. februar 2015 møde med besigtigelse i an
den sag på Hobro Lystbådehavn, hvor spørgsmålet blev bragt op, og hvor in
gen af de da mødte interesserede eller nævnsmedlemmerne havde principiel
le indvendinger imod det planlagte. Det blev på mødet oplyst, at begrænsede
projekter på området ikke kan få indflydelse på Natura2000-områder.

Sagens baggrund
Fredningen af arealerne ved Hegedal er en tilstandsfredning. Det fremgår af
fredningsbestemmelserne blandt andet, at formålet er at sikre almenhedens
adgang til at bade og til ophold i fri natur.

Det fremgår af et til ansøgningen vedhæftet kort med indtegnet skravering af
det påtænkte areal, at det er et begrænset område liggende ud mod vej og op
mod jollehus til brug op til 3 autocampere, man ansøger om at måtte anven
de.

Fredningsnævnets afgørelse
Under hensyn til den tidligere besigtigelse af området og de herunder givne
oplysninger, er sagen behandlet på skriftligt grundlag og af formanden alene
i henhold til forretningsordenens § 10, stk. 5.

Formanden besluttede, at fredningsnævnet kan dispensere til det ansøgte,
idet bemærkes at det omhandlede areal i forvejen er godkendt benyttet på
forskellig vis, herunder til oplag af både mv., og idet forholdet anses af un
derordnet betydning og ikke i strid med fredningens formål.

Såfremt der til projektet kræves andre myndighedsgodkendelser, påhviler
det ansøgeren selv at indhente sådanne.
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Klagevej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• 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.

Hvis Du ønsker at klage over denne afgørelse, kan Du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som Du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
Du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal Du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslove § 88, stk. 1.

Torben bje’Jielsen



Denne afgørelse sendes til:
• Poul Roesen,
• Danny Jensen,
• Naturstyrelsen, København,
• Mariagerfj ord Kommune,j .nr. 01.05.10-GO 1-15,
• Danmarks Naturfredningsforening, København,
• Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund,
• Dansk Omitologisk Forening, København,
• Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,
• Hobro Sejlklub v/ Jan Grumstrup.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

Den 8. maj 2019 

FN-NJS-6-2019: Ansøgning om dispensation til Vikingemarked 
 

 
Fredningsnævnet har den 15. marts 2019 fra Visti Søvsø Hansen modtaget ansøgning om tilladelse til at 
afholde Vikingemarked på matr. nr. 4 ah Hegedal, Hobro Jorder, beliggende ved Sildehagen i Hobro. 
  

Fredningsnævnet har uden besigtigelse behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden 
for fredningsnævn § 10, stk. 5 og kan dispensere til det ansøgte. 
 
Sagens omstændigheder 
 

Arrangementet søges afholdt den 3. og 4. august 2019 på et areal, som tidligere er oplyst til at være på ca. 
6.000-7.000 m2, der er beliggende inden for arealer omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. 
december 1970 om fredning af arealer ved Hegedal. Fredningen er en tilstandsfredning med bestemmelser 
om, at der ikke må opføres bygninger af nogen art, samt at der på arealerne ikke må opsættes beboelses - 
eller campingvogne, boder, skure eller andre indretninger. Derudover må området ikke benyttes til 
teltslagning eller campingpladser, og parkering må ikke finde sted. 
 
Det fremgår af den fremsendte ansøgning, at der opstilles primitive vikingetelte og primitiv boform uden 
nogen form for elektronisk udstyr. Det anføres, at pladsen efter arrangementets afholdelse ikke bærer præg 
af hverken vikinger eller gæster. Ansøger oplyser, at arrangementet er afholdt 11 gange tidligere. Beliggenhed 
fremgår nedenfor: 
 

 
 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Mariagerfjord Kommune oplyser i mail af 2. maj 2019, at området ikke er omfattet af Natura2000-beskyttelse, 
men af beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har vurderet, at arrangementet ikke 
kræver dispensation efter bestemmelsen, da det ikke ændrer på tilstanden i området forudsat, at der ryddes 
op efter afholdelsen af arrangementet. Mariagerfjord Kommune er positivt indstillet over for det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har i mail blandt andet anført, at der ikke er kommentarer, så længe 
pladsen efterlades i samme stand som før arrangementet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 
 
Idet det ansøgte omfatter ganske få dage, hvor der ikke opstilles elektronisk udstyr, og hvor der efter endt 
arrangement foretages fuldstændig retablering af arealerne, kan fredningsnævnet dispensere til det ansøgte. 
Fredningsnævnets tilladelse omfatter kun år 2019. 
 
Det er en forudsætning, at arrangementet kun sker indenfor det areal, der er oplyst i ansøgningsmaterialet. 
 
Klagevejledning 
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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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. 

 
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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist 
for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

 

                                                            
Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
1. Danny Juul Jensen, 
1. Miljøstyrelsen, København, 
2. Mariagerfjord Kommune, att. Karen Thorsen 
3. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
4. Danmarks Naturfredningsforening v/ Frans Julin 
5. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
6. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
7. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
8. Friluftsrådet, centralt, 
9. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
10. Visti Søvsø Hansen. 



Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Den 17. marts 2020 

 

FN-NJS-6-2020: Ansøgning om dispensation til Vikingemarked i Hobro. 

Fredningsnævnet har den 2. marts 2020 modtaget ansøgning fra Visti Søvsø Hansen om tilladelse til at afholde 
Vikingemarked på matr.nr. 4 ah Hegedal, Hobro Jorder, beliggende ved Sildehagen i Hobro. 
  
Fredningsnævnet har uden besigtigelse behandlet sagen som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden 
for fredningsnævn § 10, stk. 5 og kan dispensere til det ansøgte. 
 
Sagens omstændigheder 
 
Arrangementet søges afholdt den 1. og 2. august 2020 på et areal, som tidligere er oplyst til at være på ca. 
6.000-7.000 m2, der er beliggende inden for arealer omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. 
december 1970 om fredning af arealer ved Hegedal. Fredningen er en tilstandsfredning med bestemmelser 
om, at der ikke må opføres bygninger af nogen art, samt at der på arealerne ikke må opsættes beboelses - 
eller campingvogne, boder, skure eller andre indretninger. Derudover må området ikke benyttes til 
teltslagning eller campingpladser, og parkering må ikke finde sted. 
 
Det fremgår af den fremsendte ansøgning, at der opstilles primitive vikingetelte og primitiv boform uden 
nogen form for elektronisk udstyr. Det anføres, at pladsen efter arrangementets afholdelse ikke bærer præg 
af hverken vikinger eller gæster. Ansøger oplyser, at arrangementet er afholdt 12 gange tidligere. Beliggenhed 
fremgår nedenfor: 
 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 
 
Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med tidligere ansøgninger oplyst, at området ikke er omfattet af 
Natura2000-beskyttelse, men af beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har vurderet, at 
arrangementet ikke kræver dispensation efter bestemmelsen, da det ikke ændrer på tilstanden i området 
forudsat, at der ryddes op efter afholdelsen af arrangementet. Mariagerfjord Kommune er positivt indstillet 
over for det ansøgte. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes tidligere anført, at der ikke er kommentarer, så længe pladsen 
efterlades i samme stand som før arrangementet. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. 
 
Idet det ansøgte omfatter ganske få dage, hvor der ikke opstilles elektronisk udstyr, og hvor der efter endt 
arrangement foretages fuldstændig retablering af arealerne, kan fredningsnævnet dispensere til det ansøgte. 
Fredningsnævnets tilladelse omfatter kun år 2020. 
 
Det er en forudsætning, at arrangementet kun sker indenfor det areal, der er oplyst i ansøgningsmaterialet. 
 
Klagevejledning 
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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 



Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
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. 
 
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 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede 
afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med 
afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager 
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En dispensation 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 dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

 

                                                            
Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
1. Danny Juul Jensen, 
1. Miljøstyrelsen, København, 
2. Mariagerfjord Kommune, att. Karen Thorsen 
3. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
4. Danmarks Naturfredningsforening v/ Frans Julin, 
5. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
6. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
7. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
8. Friluftsrådet, centralt, 
9. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
10. Visti Søvsø Hansen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 25. marts 2021 

FN-NJS-6-2021: Vikingemarked ved Sildehagen 

Fredningsnævnet har den 12. marts 2021fra foreningen Vikingemarked i Hobro v/ Visti Søvsø Han-

sen modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde vikingemarked ved Sildehagen i Hobro på matr.nr. 

4 a og 4ak Hegedal Jorder, beliggende Hadsundvej 20, 9500 Hobro, der ejes af Hobro Kommune. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgø-

relse i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispen-

sation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. december 1970 om fredning af arealer 

ved Hegedal, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger af 

nogen art, samt at der på arealerne ikke må opsættes beboelses - eller campingvogne, boder, skure 

eller andre indretninger. Derudover må området ikke benyttes til teltslagning eller campingpladser, 

og parkering må ikke finde sted. 

 

Det er om arrangementet oplyst, at vikingemarkedet afholdes i perioden 31. juli 2021 – 1. august 

2021 med primitive markedsboder. Der vil ikke være eltilslutning til området og derfor heller ikke 

højtalere m.v. ligesom der ikke sker indgreb i arealerne, der ses neden for: 
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Fredningsnævnet har i en årrække givet dispensation til tilsvarende arrangementer, senest ved afgø-

relse af 17. marts 2020 (FN-NJS-6-2020). Det blev da oplyst, at det berørte areal udgjorde 6-7.000 

m2. 

Mariagerfjord Kommune har i mail af 17. marts 2021 oplyst, at Sildehagen beliggende langt fra ek-

sisterende Natura 2000-områder, hvorfor det ikke vil påvirke ind i et beskyttet område. I forhold til 

særligt beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter, så er det kommunens vurdering, at Sildehagen 

potentielt kan være levested for Markfirben. Kommunen vurderer dog ikke, at det ansøgte vil påvirke 

områdets funktion som leve- og rasteområde for arten. Til grund herfor lægger kommunen følgende: 

”…  

 Markedet påvirker kun en mindre del af et meget stort og sammenhængende naturområde med 

gode levevilkår for Markfirben, der potentielt strækker sig helt til Kielstrup Sø 

 Konkret vurderes den flade græsplæne, der anvendes til markedet, ikke at være egnet som 

levested for Markfirben. Der er tale om en næringsrig og hårdt nedtrådt græsplæne, hvor fir-

bene i højere grad vil opsøge de tørre og varme partier højere oppe på skrænterne 

 Området er i forvejen meget besøgt at turister og naturvandrere samt badende gæster, der 

bruger den flade plæne til ophold. De to dage med vikingemarked vil således ikke have en 

væsentlig effekt på et i forvejen meget benyttet område…”. 
  

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. marts 2021 anført, at der ikke er kommentarer 

til det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Idet det ansøgte omfatter ganske få dage, hvor der ikke opstilles elektronisk udstyr, og hvor der, efter 

endt arrangement, foretages fuldstændig retablering af arealerne, kan fredningsnævnet dispensere til 

det ansøgte. Fredningsnævnets tilladelse omfatter kun år 2021, og det bemærkes, at det er en 

forudsætning, at arrangementet kun afholdes indenfor det areal, der er oplyst i ansøgningsmaterialets 

kortbilag. 

 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
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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. 

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet 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 ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse 

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, 

der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog 

ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin 

klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 

dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                            
                                                           Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

1. Danny Juul Jensen, 

1. Miljøstyrelsen, Odense, 

2. Mariagerfjord Kommune, att. Anders Horsten, 

3. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

4. Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund, 

5. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

6. Dansk Ornitologisk Forening v/ Mariagerfjord, 

7. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

8. Friluftsrådet, centralt, 

9. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

10. Visti Søvsø Hansen. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 2496 8604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Den 11. april 2022 

 

FN-NJS-13-2022: Vikingemarked ved Sildehagen 

Fredningsnævnet har den 3.marts 2022 fra foreningen Vikingemarked i Hobro v/ Visti Søvsø Hansen 

modtaget ansøgning om tilladelse til at afholde vikingemarked ved Sildehagen i Hobro på matr.nr. 4 

a Hegedal Jorder, beliggende Hadsundvej 20, 9500 Hobro, der ejes af Mariagerfjord Kommune. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forret-

ningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, og har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. december 1970 om fredning af arealer 

ved Hegedal, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger af 

nogen art, samt at der på arealerne ikke må opsættes beboelses - eller campingvogne, boder, skure 

eller andre indretninger. Derudover må området ikke benyttes til teltslagning eller campingpladser, 

og parkering må ikke finde sted. 

 

Det er om arrangementet oplyst, at vikingemarkedet afholdes i perioden 6. og 7. august 2022 med 

primitive markedsboder. Der vil ikke være eltilslutning til området og derfor heller ikke højtalere 

m.v. ligesom der ikke sker indgreb i arealerne, der ses neden for: 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet har i en årrække givet dispensation til tilsvarende arrangementer, senest ved afgø-

relse af 25. marts 2021 (FN-NJS-6-2021). Det blev da oplyst, at det berørte areal udgjorde 6-7.000 

m2. 

Mariagerfjord Kommune har i mail af 17. marts 2021 i forbindelse med behandling af den tidligere 

ansøgning oplyst, at Sildehagen beliggende langt fra eksisterende Natura 2000-områder, hvorfor det 

ikke vil påvirke ind i et beskyttet område. I forhold til særligt beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-

arter, så er det kommunens vurdering, at Sildehagen potentielt kan være levested for Markfirben. 

Kommunen vurderer dog ikke, at det ansøgte vil påvirke områdets funktion som leve- og rasteområde 

for arten. Til grund herfor lægger kommunen følgende: 

”…  

 Markedet påvirker kun en mindre del af et meget stort og sammenhængende naturområde med 

gode levevilkår for Markfirben, der potentielt strækker sig helt til Kielstrup Sø 

 Konkret vurderes den flade græsplæne, der anvendes til markedet, ikke at være egnet som 

levested for Markfirben. Der er tale om en næringsrig og hårdt nedtrådt græsplæne, hvor fir-

bene i højere grad vil opsøge de tørre og varme partier højere oppe på skrænterne 

 Området er i forvejen meget besøgt at turister og naturvandrere samt badende gæster, der 

bruger den flade plæne til ophold. De to dage med vikingemarked vil således ikke have en 

væsentlig effekt på et i forvejen meget benyttet område 

…”. 
  

Danmarks Naturfredningsforening havde i mail af 15. marts 2021 anført, at der ikke er kommenta-

rer til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 

af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 

ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Idet det ansøgte omfatter ganske få dage, hvor der ikke opstilles elektronisk udstyr, og hvor der, efter 

endt arrangement, foretages fuldstændig retablering af arealerne, kan fredningsnævnet i lighed med 

tidligere år dispensere til det ansøgte. Det bemærkes, at det er en forudsætning, at arrangementet kun 

afholdes indenfor det areal, der er oplyst i ansøgningsmaterialet. 

 

Klagevejledning 

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 naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
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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. 

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet 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 ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse 

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis 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 en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, 

der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog 

ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin 

klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 

dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation 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 dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                            

                                                            
                                                           Torben Bybjerg Nielsen 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

1. Per de Fries, 

1. Miljøstyrelsen, 

2. Mariagerfjord Kommune,  

3. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

4. Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord, 

5. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

6. Dansk Ornitologisk Forening v/ Mariagerfjord, 

7. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

8. Friluftsrådet, centralt, 

9. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

10. Visti Søvsø Hansen. 
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