
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

Forhandlingsprotokollen for Fredni~~nlv~et for Aalborg Amt.

Aar 1936 den 31 Marts Kl. 15 foretoges paa Dommerkontoret i Nørre-
('"\,sundby af Nævnets Fonnand, Dommer Axel Nielsen

Sag. Nr. 27. Angaaende Fredning af en Del af Als
Præstegaards Mark.

Formanden fremlagde:
A. Skrivelse af 28/5 1935 fra Formanden for Als Sogns Menighedsraad.
B. Skrivelse af 8/6 1935 fra Nævnets Formand.
C. Tingbogsattest.

1"'""'\
D. Skrivelse fra Pastor Preisz.
E. Genpart af Kirkeministeriets Skrivelse af 14/8 1935.

~ F. Skrivelse af 11/12 1935 fra NWvnets Formand.
( ) G. Skrivelse af 13/2 1936 fra Finansministeriet paa Statskassens Vegne Gom

,anthaver for Grundforbedringslaan.
H. Fredningsdeklaration af 10/1 1936 fra Als Sogns Menighedsraad

vedhæftet Kort over det Areal, der paatænkes fredet ,
og be~rkede, at Sagen havde cirkuleret i Nævnet, og at de paagældende
Arealer beliggende paa Matr.Nr. l a, l f, l g, l h Aals B.Y og Sogn vil
være at frede som anført i Deklarationen.

Deklarationen er saalydende:

" D e k l a r a t i o n •
Underskrevne, der udgør s'amtlige Medlenmer af Menighedsraadet for

Als Sogn, deklarerer herved overfor Fredningsnævnet for J'l.alborgAmt,
~ den til Græsning indhegnede Del af Præstegaardens Mark paa Bakkernes
østlige Skraaning, beliggende paa Matr.Nr. la, 1 f, l g og l h Als By



og Sogn, omtrentlig angivet med sort Skravering paa vedlagte Kort,
fredes, saaledes at det paagældende Areal skal henligge i Naturtilstand,
som det nu ligger og saaledes, at det paagældende Omraade ikke waa. be-
bygges eller beplantes, ligesom der ej heller maa graves Sand eller skæ-
res Gr.æstørv indenfor Omraadet.

Paataleretten tilkommer den til enhver Tid værende Formand for Fred-
ningsnævnet for Aalborg Amt. "

Sagen sluttet.
Axel Nielsen.

c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
FredJllingsnævnet f~r'A~lborg'Arilt; den 8' Januar 1.937.
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