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Ved Overfredningsnævnets kendelse - sag 799/1948 • af 21. februar,
1949 (lyst den 7. marts s.å.) og Amtsfredningsnævnets ~påankede kendel-
se ef 21. februer 1946 (lyst den 6. marts 1946) er fredet den del af
Sønderup Ådalen, der på vedhæftede kort er afgrænset med stiplede lini-
er. Ingen af disse kendelser indeholder noget direkte forbud mod etable-
ring af dambrug og mod udretning af åløbet. Begge kendelsers frednings-
mæssige bestemmelser er i det væsentlige ens:
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I det omfang åen eller forhold vedrørende åen berøres, skal cite-
res af den førstnævnte kendelse:"---Afgravning eller planering ef det
naturlige jordsmon er fo:rbudt"_"Fredningen er ikke til hinder for
normal afvanding, men eventuelle planer om regulering af åløbet skal
forelægges Fredningsnævnet,", og af den anden kendelse citeres:"-- ..li-
gesom ejerne er berettiget til at udvide antallet af fiskedamme på matr.
nr. 19~ (Skivum by og sogn) og rejse de nødvendige belysningsmaster.
Endelig skal ejeren af matr.nr. 4~ Højris være berettiget til et udvide
og forandre de på matr .nr. ,4~ liggende fiskedamme---"---"Gravning af
grus---- 0,13, må ikke finde sted, ligesom afgravning og planering af
det naturlige jordsmon er forbudt---"

Omfattet af den f@rstnævnte kendelse var en del af matr.nr. 2~
Veggergaarde, Skivum sogn, nu noteret som matr.nr. 221 smst~, tilhø~
rende gårdejer Jens Chr. Flyger, Veggergaarde pr. Vegger, og beliggen-
de tæt ved Aalborg-Hvalpsund l~ndevejen, øst for denne. I skrivelse
af 6. oktober og 15. december 1964 har civilingeniør Hakon Frandsen?
Evasvej 331 Hasseris, der ved betinget skøde havde erhvervet en 6-7
tdo land stor parcel af matr.nr. 2~,ansøgt Amtsfredningsnævnet om
dispensation fra fr~dningsbestemmelserne, da han agtede at anlægge et
dambrug på arealet4

Ved skrivelse af 5~ oktober 1965 begærede Naturfredningsrådet
behandlingen af frerlningssagerne genoptaget med påstand om forbud mod
anlæg af dambrug ved åen. Under hensyn til det foreliggende andragende
og for at fremskynde afgørelsen, behandlede Amtsfredningsnævnet fore-
løbig kun fredningsbegæringen for så vidt angår matr,nr. 2dl Vegger-
gaarde, Skivum sogn. Ved Amtsnævnets kendelse af 6. april 1966 blev
begæringen om supplerende ffedning ikke taget til følge, idet nævnet
anså de for området allerede gældende fredningsbestemmeiser (forbud
mod afgravning og planering af det naturlige jordsmon) for at yde et
tilstrækkeligt værn for landskabelige værdier. Denne kendelse blev ved
Overfredningsnævnets kendelse af 31. marts 1969 ændret, således at
det som tillæg til den ovennævnte Overfredningsnævns kendelse af 21,
februar 1949 blev bestemt, at der på det heromhandlede matr.nr. i~ke
må indrettes dambrug (jvf, iøvrigt nedennævnte sag 15).

Ved denne kendelse tillagdes såvel Jens Chr. Flyger som civilinge-
niør
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Frendsen erstatning. Den pågældende kendelse blev tinglyst den 12~
april 1969,e

I udateret skrivelse, modtaget af Amtsnævnet den l. november 1968,
begærede ~iels P. Bagger, ejer af matr,nr. l~ Veggergaarde, Skivum
sogn (Jvf. nedennævnte sag 14), tilladelse til at anlægge dambrug på
djendom beliggende umiddelbart syd for åen og øst for amtslandevejen
Hvalpsund-Nibe.

Eftersom Danmarks Naturfredningsforening allerede da havde bebudet
- i tilslutning til Naturfredningsrådets ovennævnte begæring af 5. ok-

~ tober 1965 - at ville rejse supplerende fredningssag vedrørende de
ovenfor i indledningen omtalte områder i Sønderup Ådal, blev behand-
lingen af Baggers begæring udsat.II Ved foreningens skrivelse af 22. juli 1970, tydeliggjort ved skri-
velse af 2. december 1971, fremsattes den nævnte begæring. Begæringen
i sidstnævnte skrivelse har følgende indhold: "__- skal herved anmode
om, at der må blive rejst supplerende fredningssag for den del af Søn-
derup Ådal, der på vedhæftede kort er afgrænset af en prikket liniee

Fredningen ønskes suppleret med bestemmelsen om forbud mod oprettelse
af dambrug, samt at regulering af ådalen ikke skal være tilladt. Her-
udover skal Danmarks Naturfredningsforening anmode om, at der rejses
fredningssag for dele af matr.nr. l~ og 2~ Veggergaarde, Skivum sogn.
For disse matr.nr.e nedlægges Samme fredningspåstand, som blev gennem-
ført for arealerne ved Sønderup Ådal ved nævnets kendelse af 20. sep-
tember 1969."II' I tilslutning hertil skol oplyses, at der ved nævnets ligenævnte
kendelse, stadfæstet (og udvidet) ved Overfredningsnævnets kendelse
(sog 243/65, Ofn. 2045/69) af 25. maj 1972 er fredet arealer af ådelen

tt/øst og sydøst for de i indledningen nævnte områder.
Af hensYn til nu fremsatte begæring om fredning af matr.nr~ lE

og 2~ Veggergasrde, Skivum sogn skal her citeres fredningspåstanden:
IIBebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse skal ikke
være tilladt - herfra dog undtaget bygninger, der alene opføres til
landbrugsformål og i tilknytning til allerede eksisterende londbrugs-
ejeij.domme ,_
Campingpladser bør ikke etableres.
Arealerneo nuværende driftsform skal opretholdes. Opdyrkning må ikke
!inde sted. Græsningsarealer skal fortsat udnyttes som sådanne~

ttUdenfor de nu til haver udlagte arealer må tilplantning med buske og
nåletræer ikke finde sted. Den eksisterende nåletræsbeplantning må ikke
retableres ,•
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Enebevoksninger og egekret må ikke fjernes. Særlige foronstaltninger
til sikr~ng ef enebevoksningernes regeneration kan iværksættes på for-
onledning ef de påtaleberettigede.
Regulering af åløbet skal ikke være tilladt. Dambrug må ikke etableres.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
Boder, skure, moster, skilte og andre skæmmende indretninger må ikke
opstilles.
Arealerne må ikke benyttes til bilophugningspladser.
Affald må ikke henkastes på arealerne.
Offentlighedens adgang til de fredede arealer skal søges sikret ved
anlæg af rastepladser og stiforløb.
Påtaleret tillægges Fredningsnævnet, NaturfredninBsrådet OB Danmarks
NoturfrMningsforening."

Bekendtgørelse jvf. § 13 i lov nr. 314 of 18. juni 1969 har fun-
det sted i Statstidende for den 26. august 1970 og i lokale blade.

Begæringen omfattede matr.nr. 2~ Skivum by og sogn, men Naturfred-
ningsforeningen hor ved skrivelse of 7. oktober 1970, bilag 22, fro-
foldet begæringen (da dette matr.nr. indgik i den fredningss~g, der
sluttede ved Overfredningsnævnets lige omtalte kendelse of 25. moj 1972.

Fredningsbegæringen omfatter følgende soger, idet det til orien-
tering skol oplyses, at grundene vedrørende sag l - 13 samt 28 findes
på nord- og østsiden af åen, resten på syd- og vestsiden:
Sag l. Matr.nr. 2Q, 14 og 25~ Veggerby by og sogn •

Niels Chr. Larsen, skøde lyst i 1964. Landbrug.
Sag 2. Matr.nr. l~ Hedegoorde, Binlev sogn, og 25~ Veggerby by og sogn.

Hans Christensen, skøde lyst i 1966. Landbrug.
Sag

Sag

Sog

2~ Matr. nr. 1~ Veggerby by og sogn.
Fru Vera Lersen, LYngsøvej, Vegger, adkomst lyst i 1964.
Landbrug.

e h4. Matr.nr. 1- og 25- Veggerby by og sogn.
Holger Valsted, adkomst lyst i 1964. Ved skrivelse af september

. 1965 er matr.nr. 11 sot., der også er nævnt i fredningsbegærin-
gen udgået og inddraget under m~tr.nr. l~.Landbrug~

2.- Matr.nr. 19 og 25g Veggerby by og Dogn.
Henning Nielsen, Mariendol, Vegger, adkomst lyst i 1966.
Landbrug.
(M~tr.nr. 19 består of 3 parceller på nordsiden af åen).
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Sag 6. Metr,.nr. 6~,6g ,8~ og Bf Aastrupgaarde, Veggerby sogn,.,
Marius Christensen, adkomst lyst i 1951.
De to førstnævnte matr.nr. er del af landbrug. Metr. nr. Bf

</1" er en del af samlet ejendom.
Sag 2,e,Matr,.nr,.5~,5!,9g og ll~ Aastrupgaarde, Veggerby sogn.

Børge Henningsen, adkomst lyst i 1957. Landbrug.
Matr.nr. 5f,9g og ll~ er udgået af matriklen og inddraget un-

o cder matr.nr. 5-.

I

•

Sag 8. Matr.nr. 5~ og 5~ Aastrupgaarde, Veggerby sogn.
Johannes Christensen, adkomst lyst i 1939, landbrug.
Matr,enr. 5~ er udgået og inddraget under 5~.

h fSag 9. Matr,.nr. 9- og 11- Aastrupgsarde, Vegp;erby sogn.
Udgår som fejlagtig medtaget under fredningsbegæringen~

Sag lo. Matr.nr. 4~ Aastrupgaarde, Veggerby sogn, l! og 5f Skivum by
og sogn,.
Hans Fiseher, adkomst lyst

. dSag ll. Matr~nr~ l~ og 19-
Veggerby sogn.
A/S P. Holm Nyland og August Jørgensen som ejere for henholds~
vis t og i. Adkomst lyst i 1946. Ved skøde lyst den 5. august

i 1938 og 1945. Landbrug~
cSkivum by og sogn samt ~ Aastrupgaarde,

Sag 12,_,

1971,.
Landsretssagfører Dirks, Vejle, har ved skrivelse af 27. okto-
ber 1970, tilsendt nævnet et kort, bilag 3, hvor der inden for
det med rødt angivne område ønskes ret til udvidelse af det ek-
sisterende dambrug. Ved anbefalet skrivelse af 28.s.m. har næv-
net udtalt, at det på daværende tidspunkt ikke så sig i stand
til at tage stilling hertil.
Matr.nr. 3~,15~,15~,15~,15~,15~,15f og 15g alt af Aastrupgaarde
(Lyngsø by), Veggerby sogn.
Kristian Torndal Binderup, adkomst lyst i 1938. Landbrug~ .

dMatr~nr. 1- Aastrupgaarde, Veggerby sogn.
Edmond Svendsen, Sønderup, adkomst lyst den 2. juli 1970~
Matr.nr. l~,l~ og lq Veggergaarde, Skivum sogn.
Niels Peter Bagger, adkomst lyst i 1944.

a t DMatr.nr. 1- og 1- landbrug. Matr.nr. 1- er som ovenfor omtalt
ej tidligere fredet.

Sag 135,.

Sag 14,.
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Sag 12~ Matr.nr. 2~ og 2~ Veggergearde, Skivum sogn.
Jens Chr.Flyger, adkomst lyst i 1959. Landbrug.
Som ovenanført er matr.nr. 2~ i~ke tidligere fredet.Vedrørende
matr~nr. 2dl er der - som ligeledes ovenfor omtalt-den 12.
april &969 lyst Overfredningsnævneto kendelse om forbud mod
dambrug. (men altså ej forbud mod udretning af åen).

Sag 16. Matr.n+. 17~ Skivum by og sogn.
Inga Ficher, adkomst lyst i 1964. Landbrug.
Ifølge tingbogen her gartner Niels Erik Pedersen, Kronprinsens-
gade 17, Odense, pent for 18.700 kr. Anbefalet brev til denne
efter den opgivne adresse er returneret af postvæsenet med be-
mærkning: Flyttet, hvorhen vides ikke. Ejerinden her opgivetr
adressen Mejerivej 15,Hjallelse. Anbefalet brev af 6. januar
1972 til denne adresse er forblevet ubesvaret.

SS.E..l2,.Matr .nr. 16~ og 16E Ski vum by og sogn.
Chr. Stubberup, SkivUID, adkomst lyst i 1966 og 1967. Landbrug.
Matr.nr. 16~ udgået og inddraget under 16E•

h c oSeg l~~ Matr.nr. 1-,4- og 14- alt af Skivum by og sogn.
Kaj Valdemar Jensen, adkomst lyst i 1966. Landbrug~

Sag 19,.Matr.nr. lo~ Skivum by og sogn.
Johannes Martin ChDistensen, adkomst lyst i 1938. Landbrug.
(to parcoller).
Matr.nr. 19f Skivum by og sogn.
Alfred Lund Christensen, adkomst lyst i 19590
Udgår som fejlagtig medtaget under fredningsbegæringen~

ttSag 21. Matr.nr. 13Pog 13q Skivum by og sogn.
Erik Sigsgeard, adkomst lyst i 1965 og 1969.
Ved skrivelse af 7. november 1969 er ~atronro 13q udgået og
inddraget under 13P•

SDP; ;;.g,. Matr .nr. 13~ Ski vum
Hans Annæus Marinus

by og sogn.
Jensen, adkomst lyst i 1928. Landbrug.

sSag 23. Matr.nr. 11- Skivum by og sogn.
Niels Peter Marinus Jensen, adkomst lyst i 1936. Landbrug.

~24,., Matr.nr. 12P Skivum by og sogn.
tt Niels August Andersen, adkomst lyst i 1948.
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Seg 22.·

§.og 26.
,ij

•

d eMatr.nr. 15- og 15- Skivum by og sogn.
Jørn Peder Jenoen, odkomst lyst i 1965 og 1969. Landbrug.
Matr.nr. 15! Skivum by og sogn.
Johan Teglgoard og Harald Teglgaard, adkomst lyst 3. juli 1970.
Landbrug.
Udgår som fejlagtig inddraget under fredningsbegæringen.

Sag 22 .• Matr.nr. 2~ Skivum by og sogn.
K. Lorsen, Skivum, adkomot lyst i 1969. Landbrug.
Udgår jvf. foran under sog 26.
Matr.nr. 2~ er ved skrivelse af 25. september 1969 udgået og
inddreget under 2E •

Sog 28. Matr.nr. 5~ Aastrupgoarde, Veggerby sogn.
Erik Thomsen, Lyngsø, Vegger, adkomst lyst i 1952. Landbrug.

Den 2. novumber 1970 blev der på Vegger kro kl. lo afholdt det
indledende møde, hvortil samtlige i Dagen interesserede var behørigt
indvarslet ved onbefalet brev, vedlagt fredningsbeg~ringen med kort,
med undtagelse af panthaveren i sag 16, gartner Niels Erik Pedersen,
jvf~ ovenfor vedrørende omtalen ef denne sag.

Samtlige lodsejere vor mødt med undtagelse af sag 2,7,13 og 20.
Af panthavere var kun mødt Nibe Sparekasse (sag 2,7,8,10,11,16,

17,22 og 28) og fhv. gårdejere Otto Emil Hansen, Skivum (sag 25).
Repræsenteret ~ar endvidere Danmarks Naturfredningsforening, Fred-

ningsplonudvolget s~mt Nibe, Støvring og ADrs kommuner.
Efter at fredningsbeGæringen og baggrunden for denne vor gennem-

gået, protesterede de mødte lodsejere mod fredningen, suboidiært på-
stod de sig tillagt erstatning.

Besigtigelse fondt sted i tilslutning hertil.

Sag 6. Marius Christensen oplyste, ot han har foretaget etablering af
boring på ejendommen for C8. 10.000 kr., som han vil dokumen-
tere. Ved den efterfølgende besigtigelse af ejendommen synes
boringen at ligge uden for det ef den supplerende frednings-
begæring omfattede område.

Sog lo. Hang Fischer forklorede, at der på hens ejendom matr.nr. 4~
Aestrupgaorde, Veggerby sogn, var anlogt et dambrug, bestående

ta af ca. lo damme, som han ved lejlighed ønsker udvidet med yder-
ligere lo, hvilket vil medføre opførelse af et lavt klækkehus.
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Seg 14. Bagger oplyste, et det, i tilfælde ef forbud mod oprettelse af
dambrug, vil blive nødvendigt et etablere pumpestationer for
et tilvejebringe fornøden afvanding ef engene.

Sag 18,_ Kaj Jensen forbeholdt sig ret til m8rkv8~.: fra et på ejen-
dommen værende væld

Sag 22~,Annæus Jensen beklagede sig over, at der, når åen oprenses,
lægger sig store mængder sand på hans bredder. Amtsvandvæsenet
her ved skrivelse af 19. november 1970 afvist klagen og iøvrigt
henvist Annæus Jensen til ved eventuel fremtidig klage aD rette
denne til Støvring kommune.

Seg 2.2,.Jørn P. Jensen kunne henholde sig til det of Begger (sag 14)
anførte.
Panthaveren, Otto Emil Hansen, henstillede, at der i tilfælde
af fredning blev udbetalt hom erstetning som afdreg på hans
pantefordring (lyst den 5. epril 1965 for 90.000 kr. ifølge
pontebrev) •

•

Under sagens behandling er konstateret, at matr.nr. lq Veggergaar~"
de, Vegger sogn (ssg 14) skønt indeholdt i fredningsbegærin~en, ikke
var medtaget i bekendtgørelse i Stetstidende for 26. august 1970. I
denne bekendtgørelse var nævnt matr.nr. 13q Skivum by og sogn. Denne
parcel er inddrsset under matr.nr. 13P sst. (sag 22).Matr.nr. ~g
Aastrupgaorde, Veggerby sogn (sag 6) fandtes ikke i fredningsbegærin-
gen, men i det begæringen vedhæftede kort, og er derfor medtaget under
fredningen. Ber~tigGlse vedrørende disse forhold har fundet sted i
bekendtgørelse i Statstidende for den ll. april 1972 (bilag 56).

Til sagen er af nævnet modtaget forskellige oplysninger, hvoraf
skol fremhæves følgende:

Danmarks SpDrtsfiskerforbund hor fremsendt flere indlæg, der tager
sigte på det samfundsmæssige uheldige og uhensigtsmæssige i, såfremt
fredningsbegæringen ikke toges til følge.

Ved skrivelse af 17. november 1970 har nævnet afæsket Danmarks
Fiskeri- og Havundersøgelser, Charlottenlund, en udt~lGlse om, hvor
mange rentable dambrug, der kan anlægges ved den of fredningsbegæringen
omfattede del nf Sønderup å. Svarskrivelsen, der er dateret den 3. de-
cember ·s.•å,., er underskrevet af statsbiolog Knud Larsen. Heraf skel
citeres: "--~Det kan imidlertid anføres, at god dombrW5sdrift forudsæt-
ter et vandspejlsfald gennem bruget på lt - 2 m., somt ot det næppe
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vil være hensigtsmæssi~t at lægge brugene tættere end med ca. 2km af-
stand 11,_---- Denn~ udtalelseslutter med en henvisning til ot indhente
nærmere oplysning hos Nordjyllands Amts Vondvæsen. Ved en tilsvarende
henvendelse (om hvor mange rentable dambrug, der kan anlægges ved den
pågældende del af åen) har AmtsvDndvæsenet i skrivelse af 21. decem-
ber s,.å. bl.o,. udtolt "---skal oplyses, ot det formentlig vil være
muligt at oprette et dambrug på strækningen st. co. 1900 - 2500. Der
vil her, fra det eksisterende dambrug ved (ca. st. o til ca. st.350)
være et vendspejlsfald på ca. 1.50 m. Det skal dog bemærkes, ot den i
statsbiolog Knud Larsen's skrivelse Df 3.ds. anførte ofstand mellem
dombrug på ca. 2 kril, ikke helt vil kunne overholdes .-__ 11 Denne oplys-
ning er, på nævnets forespørgsel herom, yderligere klorlogt ved Amts-
vandvæsenets skrivelse ef 4. januar 1972, hvor Amtsvondinspektør Bund-
gac1rd udtoler "---at min skrivelse af 21. december 1970 skal forstås
således, at der kun kan anlægges l (eet) dambrug mellem vondløbets co.
st. 1900-2500. Området er indlagt på medfølgende kortbilag, bilag 45.
En uddybnin~ af vandløbet har næppe nogen dyrkningsmæssig interesse.
Der her aldrig - gennem 28 år - været udtrykt noget ønske herom. En
sådqn evt. uddybning kan imidlertid udmærket gennemføres med de eksi-
strende foldforhold ovenfor Vcg6er. Vandstanden i Halkjær Bredning vil
ikke være til hinder herforll. Af det pågældende kortbilog'(sagens bi-
lae 45) fremgår, at det af Amtsvendinspektøren omtalte sted, hvor et
yderligere dambrug kunne tænkes placeret, findes ca. midtvejs mellem
"frednine;sområdets" vestgrænse og dambruget på matr.nr. l:l:Skivum by
og so~ og 19~ sst. (sog 11), nemlig på det område, der bl.D. 08fattes
af matr,.nr. 22:1Vegeergoorde, SkivUIn sogn, der li~ger på vestsiden of
åen (sa~ 15) jvf. ovenfor side 6, hvor er omtolt Overfredningsn~vnets
kendelse, lyst den 12. april 1969, om forbud mod oprettelse af dombrug
på dette matr.nr., hvilket må have til konsekvens, at ejerne af de
ejendomme, der ligger på østsiden, på højre side, of åen mellem st.
1900 0IT2500 (nemlig matr.nr. 25g VeGgerby by og sogn (SD~ 5) og matr.
nr~ 6~ og 6G Aostrupg8~rde, VeGgerby soen (sag 6)) formentlig ildce vil-
1& kunne have fået tilladelse til Dt oprette d8mbrug på deres side af
åen, såfremt det projekterede dambrug på matr.nr. 2dl var blevet reali-
seret.
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Da Amtsvandvæsenets skrivelse af 4. januar 1972 stadig efterlod

nogen uklarhed, har nævnet ved skrivelse af 28. december 1972 afæsket
Amtsvondvæsenet en supplerende erklæring, der er medtaget ved skrivel-
se of 100 januar 1973 (bilag 74), hvis indhold er sålydende:

liDetpå kortet indtegnede med 2 blå kryds afmærkede punkt svarer
til vandløbets ca. station 15.700 m, og stemmeværket ved Højris dambrug
er.placeret i vandløbets st. 18.876 m. Afstanden mellem det røde og de
2 blå kryds er altså ca. 3.176 m."---

Nævnet skal til orientering oplyse, at station 15.700 ligger helt
ude ved fredningsområdets østgrænse (sag 15), medens station 18.876
~iB~er ved Højris Mølle (sag 11), det vil sige ca. midt i frednings-
områclet"

Resten Qf Amtsvandvæsenets lige omtolte skrivelse ef lo. januar
1973 lyder således:

" På grund af Højris dambrugs opstemning og på grund af faldfor-
holdene vil et dambrug og kun l antagelig kun kunne placeres i nærheden
~f de nfmærkede 2 blå kryds, altså i et område i skel mellem matr.nr.
lQ Aostrupgoarde, Torndal, Højris og Lyngsø by og matr.nr. 15Q Skivum
by oG sogn. En forudsætning for oprettelse af et dombrug i nævnte områ-
de vil imidlertid være, at der foretages en uddybning af åen helt ned
til Højris Mølle gennem tidligere fredede områder, og dette vil forment-
lig ikke kunne tillades. En eventuel mulig placering noget længere nede
od åen - mod nord - nordvest - vil kræve samme foranstaltning foret8get~ I

Herefter skol der efter Amtsvandvæsenets opfattelse yderligere kun
være mulighed for at oprette eet dambrug, nemlig helt ude ved frednings-
områdets østgrænse.

I tilslutning til det på side 7nederst anførte vedrørende sag 6
har nævnet forgæves afæsket ejeren, Marius Christensen, nærmere dokumen-
tation for, med hvilken hjemmel den pågældende vondboring er foretaget,
oltså om hvorvidt en kompetent myndighed har meddelt tillodeIse og i
bekræftende fald tilladeIsens omfang (vandforsyning til ejendommens
normalo drift eller tillige til et dambrug) og tidspunktet for tilla-
dGIsen.

Nævnet skal udtale følgende:
Den fremsatte begæring om fredning vil, jvf. naturfredningslovens

8 l, være ot tage til følge, således ot der pålægges de af frednings-
begæringen oQfattede ejendomme, (jvf. vedhæftede kort, hvor frednings-
Grænsen er markeret) følgende servitutbestwmmelser, der for så vidt an-
Gur de nu fredede dele af matr.nr. l~ og 2~ Veggergoarde (sog 14 og 15)
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har følgende indhold:

Disse ejendomme skal, hvor andet ikke er bestemt, bevares i den
nuværende tilstand. neDyrkni~. Arealer7må fortsat dyrkes landbrugsmæssigt, og græsare-
aler må omlægges med henblik på andre afgrøder eller fornyelse af græs--
bestanden. Dræning er tilladt. Ved synlige indretninger kræves dog sær·
skilt godkendelse af de påtaleberettigede. Opdyrkning herudover må ikkE
finde sted.

Terrænændringer, herunder lergrevning, opfyldning eller planering,
må ikke foretages.

Beplantning med træer og buske må foretaees til bevaring af eksi-
sterende bevoksning, dog således at løvtræsarealer kun tillades gen-
plantet med løvtræer. Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning og
for disses regning vil selvsåning kunne fjernes.

Ændring af vandløbet, herunder opstemning, uddybning, regulering OG
udretning må ikke finde sted. Den fredede åstrækning må ikke forurenes.,

Anlæg af dambrug m.v. er ikke tilladt.
Med hensyn til byggeri inden for disse fredede dele af matr.nrol~

og 2~ anføres, at der ikke her findes bebyggelse af nogen art, hvori-
mod landbrugsejendommen på matr.nr. 2~ grænser med sit beboelseshus op
til fredningsgrænsen. Disse fredede arealer ligger umiddelbart øst for
landevejen Nibe-Hvolpsund, hvorfor et byggeri på det fredede område me-
eet let vil kunne dominere landskabet. Der må derfor ikke foretages bE;
by~~else af nogen art (se dog nedenfor angående skure). Såfremt det
sandsynliggøres, ~ en nybygning eller tilbygning er nødvendig for be-
stående landbrugsdrift, og at en sådan ikke lige så formålstjenligt
kan placeres uden for fredningsområdet, skal fredningsnævnet, efter at
have forelagt spørgsmålet herom for de andre påtaleberettigede, jvf.
nedenfor, dog kunne meddele godkendelse, såfremt fredningsmæssige in-
teresser ikke i væsentlig grad tilsidesættes.

Etablering af pelsdyrfarme er ikke tilladt.
Der må ikke opføres skure - bortset fra nødvendiGe læskure til kre-

aturer - boder eller andre skæmmende indretninger eller opsættes hegn
bortset fra nødvendige kreaturhegn.

Master må ikke opstilles; dog kan Fredningsnævnet tillade master
til lokalt behov i tilfælde, hvor nævnet skønner, at kabellægning er
ufornøden, eller at udgiften herved er urimelig stor.

På det fredede område må cBrlJpingog teltning ikke ske,_,
Oplags-, 1088e- og bilophuBningspladser må ikke forefindes.
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For så vidt engår de øvrige fredede arealer, der i forvejen er

fredet jvf. side l - 3, gælder særskilt, et ændringer af vandløbet,
~urunder opstemning, uddybning, regulering og udretning ikke må finde
sted, ligesom anlæg ef dambrug m.v. ikke er tilladt.

Påtaleret tillægges Naturfredningsrådet, Danmarks Naturfrednings-
:0~eninc oe Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts sydlige Frednings-
kreds, hver for sig.

Kendelsen vil være at tinglyse med primær prioritet på de frede-
:~,ejendomme somt på parceller, som måtte være udstykket herfra den
26\ august 1970 og senere •

For så vidt angår matr.nr. 6g Aastrupgoarde, Vegcerby sogn (sog 6)
a~ matr.nr. lq VeggergaRrde, ssmme sogn (sag 14) omfatter fredningen
doe kun parceller, der er udstykket herfra den ll. april 1972 OG senere.

Udover disse almindelige bestemmelser gælder følgende særliGt:
Ad S8~ lo. Når der forelægges nævnet behørig dokumentation fra

kompetente myndigheder om tilladelse til udvidelse af det nuværende
dambrug på matr.nr. 4~ Aastrupgaarde, Veggerby sogn, kan ejeren for-
vente nævnets godkendelse af en sådan udvidelse med et eventuelt lavt
klækkehus, hvis placering og ydre udformning dOG særskilt skal godken-
des af nævnet.

Ad sag ll. (jvf. side 5) Der henvises tildetå side 2 omtalte ved-
rørende matr.nr. 19~ Skivum by og sogn.

Ved eventuel fortolkning of nærværende kendelse skal det afgøren-
de være, at det smukke landskab efter nævnets skøn, skæmmes mindst
m~i~~

I anledning
nedonfor nærmere

af fredningen vil der være at udrede erstatning, som
bestemt.
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Erstatningsfastsættelse.

Efter det foreliggende v~l der herefter kun være mulighed for at
anlæ~ge rentabelt dambrug på den østlige lod af matr.nr. 3~ Aastrup-
gaarde (sag 12), matr.nr. l~ sst. (sag 13) og matr.nr. l5~ Skivum by
og sogn (sag 25), to lodder. Erstatningen fastsættes for disse til
2nooo kr. pr. ha.

For de arealer, der ~ tidligere har været fredet, nemlig nuvæ-
rende matr.nr. l~ Veggergaaroe (sag 14), to lodder og matr.nr~ 2~ sst~
(sag 15) skal bemærkes, at 2.500 kr. pr. ha er af nævnet taget som
udgangspunkt for drøftelsen om erstatningens størrelse.
ad sag 14. Begge de nævnte lodder af matr.nr. l~ er omfattet af be-
skyttelseszonen for å- og offentlig vej (dagældende naturfredningslov,
lov nr,. 314 af 18. juni 1969, ~ 47, stk. l, nr. 2 og 3, jvf. nugælden-
de lov, nr. 284 af 7. juni 1972, henholdsvis § 47~ og § 47, stk. l,
nro 2).

Den store parcel (umiddelbart øst for amtslandevejen Nibe-Hvalpsund)
er omfattet af begge disse zoner, medens den lille parcel kun er om-
fattet af å-beskyttelseszonen, der for så vidt angår 1969-10ven er
mindre vidtgåEnde end 1972-1oven. Da nævnet, såfremt begæring om dis-
pensation var blevet fremsat, næppe ville have meddelt en sådan, fin-
des erstatningen at burde sættes til 2.000 kr •.pr. ha.
Ad.sag 15. Den fredede del ef matr.nr. 2~ berøres alene af li3enævnte
å-beskyttelseszone. Denne del ligger umiddelbart nord for landbrugs-
ejendommens bygninger. Erstatningen findes at burde bestemmes til
20500 kr. pr. ha.

For de øvrige af fredningen omfattede arealer fastsættes erstat-
ningen til 750 kr. pr. ha. Denne erstatning vil dog ikke være at til-
kende vedrørende sag 15, matr.nr. 2dl Vegge~arde, da ejeren ved den
tidligere ovenfor på side 2 omtalte sag har fået udbetalt erstatning
for mistet adgang til at oprette dambrug, herunder regulering af åen~

Der vil ej heller være at betale erstatning vedrørende matr.nr.
4~, sag lo og 11, da det kan forventes, at Fredningsnævnet for så vidt
angår sag lo (jvf. ovenfor side 12) ikke vil lægge hindringer i vejen
for udvidelse af dambruget, og da der vedrørende sag 11 på matr.nro

l~ Skivum og 4~ Aastrupgaarde, i det væsentlige findes dambrug, og da
der tidligere af fredningsmyndighederne er meddelt tilladelse til ud-
videlse af dambruget på matr.nr. 19~ Skivum by og sogn, hvilken til-
ladelse opretholdes. Såfremt nævnet med hensyn til sag lo alligevel
skulle nægte godkendelse af den begærte udvidelse, henvises ejeren
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tt af matr.nr. ~ Aastrupgaarde, Veggerby sogn, til under en begæring

om genoptagelse af fredningssagen at kræve sig tillagt erstatning.
Under henvisning til det således anførte vil der være at tillægge

følgende i erstatning:
§lagnr. l. Hr. gårdejer N.Chr. Larsen, Vegger, 9240 Nibe,_,

Ny ejer efter oplysning fra dommerkontoret i
Aalborg: Frank Bjørn Christensen, skøde lyst
6. november 1972, endelig lyst lo. august 1973.

bMatr.nr. 2- Veggerby by og sogn 1,21 ha
14 2,84 -

• 25~ 0,13 -
4,18 ha kr. 3,135,00

• Sag nr. 2. Hr. gårdejer Hans Christensen,Hedegaar-
de, 9240 Nibe.

Del af Matr.nr. IS Hedegaarde,Bis1ev 0,18 ha
25~ Veggerby by og sogn 0,18 -

o ,36 ha kr. 270,00
Sag nr. 2. Fru Vera Larsen, Lyngsøvej, Vegger,

9240 Nibe.
Matr.nr. l~ Veggerby by og sogn 0,50 ha kr. 375,00

Sag nr. 4. Hr. Holger Overgaard
Vegger, 9240 Nibe.
Matr.nr. l~ Veggerby

25~

Valsted, Lyngsøvej,

by og sogn 3,32 ha
0,62 -
3,95 ha kr. 2.962,50• Sag nr. 2. Hr. gårdejer Henning Nielsen, Mariendal,

Vegger, 92~0 Nibe.
Matr.nr. 19 Veggerby by og sogn 0,21 ha

25g o,42 ha
o ,63 ha ler. 472,50

I "

Sag ny~~. Hr. gårdejer Marius Christensen,
Mariendal, Vegger, 9240 Nibe.

Del af Matr.nr. 6~ Aastrupgaarde, Veggerby
6g

8f.
8~

5,68 ha
0,02 -
1,30 -
0,29 -
7,29 ha kr. 5.467,50
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- 15 -et Sag nr. 7. Hr. Børge Henningsen, Lyngsø,
Vegger, 9240 Nibe.

Del af Matr.nr. 5S Aastrupgaarde,Veggerby
Sag nr. 8. Hr. Johannes Christensen, Veggerby,

9240 Nibe.
Ny ejer efter oplysning fra dommer-
kontoret i Aalborg: Børge Henningsen,
skøde endeligt lyst den 13. august 1971.

kMatr.nr. 5- Aastrupgaarde,Veggerby 3,91 haDel ef
4t ~ag nr. 9. Udgået.

Sag nr~~. Hr. Hans Fiseher, Højris, Vegger,
9240 Nibe.

Del af Matr.nr. 4~ Aastrupgaarde, Veggerby.
1~ Skivum by og sogn
5!

,

I'

Ingen erstatning for matr.nr. 4~
Aastrupgaarde, jvf. det ovenfor på
side 12 anførte.

Sag nr. ll. A/S P. Holm Nyland m.fl. Nederbroe,
7100 Vejle.
Ny ejer iflg. skøde lyst den 5. august
1971: August Jørgensen.
Matr.nr. 4S Aastrupgaarde,Veggerby

l~ Skivum by og sogn
19~

Del af

Sag nr. 12. Hr. Chr. Torndal Binderup, Torndal,
Vegger, 9240 Nibe.
Ny ejer: N. Binderup, ved skøde lyst
29. september 1971, endeligt lyst
22. juni 1972.

kMatr.nr. 3- Aastrupgaarde,Veggerby,
15~
15~
15~
15~
15~

Del af

1,47 ha
1,77 -
3,24 ha

0,20 ha
1,47 ha
2,25 ha
3,92

13,81 ha(4
0,32 -
0,32 -
0,35 -
0,26 -
0,48 -

kr. 2.932,50

kr. 2.430,00

kr. 0,00

lodder)
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Matr.nr. 15f Aastrupgaarde,Veggerby

15g

Erstatning:
1,83 ha 8 2.000 kr.

14,31 ha 8 750 kr.

3G~ nr. 13.Hr. møbelhandler E.Rose Svendsen,
9542 Sønderup.

dDel af matr.nr. 1- Aastrupgaarde, Veggerby,
2 lodder

I
0a6 nr~ 14,Hr. P. M. Bagger, Vegger, 9240 Nibe.
Del af Matr.nr. l~ Veggergaarde, Skivum,

2 lodder,(arealet ikke tidligere
fredet)
Matr.nr. lq Veggergaarde, Skivum

lE
2.)elaf

0,28 ha
0,32 ha

16,14 ha

3.660,00 kro
10.732,50 kr.

3,82 ha kr. 7.640,00

1,47 ha kr. 2.940,00

1,73 ha
2,14 -
3,87 ha

Sag nr. 15.Hr. J. Chr. Flyger, Vegger, 9240 Nibe.
Del af Matr.nr. 2~ Veggergaarde, Skivum 0,42 ha

(ikke tidligere fredet)
Dol af Matr .nr. 2dl 13,07 -

Ved nægtelse af oprettelse af fiskedamme
på Flygers ejendom, er der tidligere ud-
betalt erstatning, jvf. det på side 13
anførte.

Sag nro 16.Fr. Inga Fiseher, Skivum, 9240 Nibe.
Dol af Matr.nr. 17~ Skivum by og sogn
§.§Jg nr. 17.Hr. gårdejer Chrester Stubberup,

Skivum, 9240 Nibe.
nMatr.nr. 16- Skivum by og sognDel af

2.902,50
la'. 5.842,50 I

kr. 1.050,00

o ,00 I

1,52 ha kr. 1.140,00

3,41 ha

Del
nr. 18.Hr. husmand
-- caf Matr.nr. 4-

14~
1~

Kai Jensen, Skivum, 9240 Nibe.
bkivum by og sogn 1,73 ha

1,00
1,96
4,69 ha

kr. 2.557,50 I

kr. 3.517,50
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tit Sag nr. 1..2."Hr. Johannes M.Christensen,

Bolsiggaard, Skivum, 9240 Nibe.
Del af Matr.nr. lo~ Skivum by og sogn
Sag nr. 20. Udgået •
eag nr. ~' Hr. repræsentant Erik Siggaard,

Gerdahus, Skivum, 9240 Nibe.
Del af Matr.nr. 13P Skivum by og sogn
pag nr. 22. Hr. gårdejer Annæus Hensen,

I

Skivum, 9240 Nib~.tt Del af Matr.nr. 13~ Skivum by og sogn

3,47 ha kr. 2.602,50

.,

435,000,58 ha kr.

427~5o0,57 ha kr.
peg nr. 23~ Hr. N.P.Marinus Jensen, Skivum,9240 Nibe •

Ny ejer: Jens Randrup Jensen.
Skøde lyst 26. oktober 1972, endeligt
lyst 18. juni 1973.

Del af Matr.nr~ ll~ Skivum by og sogn 0,79 ha
Sag nr. 24. Hr. gårdejer N. August Andersen,

Skivum, 9240 Nibe.
Del af Matr.nr. 12P Skivum by og sogn

•
592~5okr.

Hr. gårdejer Jørn Peder Jensen,
Mosegaerde, Skivum, 9240 Nibe.
Matr.nr. 15~ Skivum by og sogn

(å

Sag nr. 25.

Del af 1,43
750,00

5,31
(s 2.000,00

10072,50ha kr.
kI' .)

ha
kr .)

Matr.nr. 15~Del af, 10.620,00

11,1l692,50
4t Sag nr. 26. Udgår.

Sag nr. 22~ Udgår.
Sag nr. 28,_,Hr. Erik Thomsen, Lyngsø, Vegger,

9240 Nibe.
Del af Matr.nr. 5~ Aastrupgaarde, Meggerby 0,89 ha kr.

I· •
667,50

Der vil ikke være at tillægge panfihevere andel i erstatningsbelø-
bene.

Erstatningsbeløbene vil, jvf. naturfredningslovens § 21, stk. 4,
indtil betaling sker, være at forrente med en rente 1% højere, end den
af l:ationalbanken fastsatte disconto , gældende på tidspunktet for af-
sigelsen af denne kendelse. Erstatningen vil være at udbetale som Be~,
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stemt i samme lovs § 33, stk. l.
Kendelsen kan, jvf. samme lovs § 24, stk. 2 og 3, indbringes for

Overffedningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V. Ankefristen er
4 uger,.,

Den omstændighed, at sagen med dertilhørende kendelse, i medfør
af samme lovs ~ 25, af nævnet skel forelægges Overfredningsnævnet,
fritaGer dog ikke den eller dem, der har indsigelse at gøre mod ken-
delsen, at foretage rettidig anke.

P. Chr istensen C.P. Schierbeck Mogens Tange

Julius Møller Rudolf Jensen
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OVERI<'~ EDNING~N:i!:V17l~TSKEHDELSt:S??OTOZ.OL

2. " "
3. " "

e 4. " "
h " "-' .
,.

" "o.
7. " "

Ar 1949 den 21 Februar afs~gJe overfrednin;snÆvnet pa
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n j e l s e
i sagen nr. 799/48 vedrørende fredning af nogle arealer omkring .
3ønderup å.

:Ienaf fredningsn.tvnet for hlborg Amtsradskreds den 22.no-
vember 1947 afsa~te ~endelse er sålydende:

"Ved en af ~'I'edningsn_':)vnetden 21.Februar 1946 afsset ;{enael:se
foretuges Jer Fredning af hu'tierne o;nA:l'ing::3ønderupAa ved Høj-
riis Jølle, hvilken Fredning var anbefalet af Naturfrednin~~ra! det i
~krivelse af 13.U~rts 1945, S3mt af ~aturfr~dningsforenin;en i
0~rivelse af 12.Junuar 1945, hvori foruden Egnens Skønhed, Floraens
Særprngethed n~vnes s~m st~rktvejende ~rund til Sagens ~ennemførelse.
I Ru~dets Skrivelse anbefaledes Fredning af hele L2dalen med SkrÆnterne
2seskoven, Egekrattene og LyngbakA:erne fra Vegger Gaarde t11 i det
:nindste Torndal Gaard inel., llenunder :lensyn til, at Fredning af Are-
el~t o~kring Højriis ~ølle grundet paa Ejerens store Interesse for
Jagen var s~rlig let ;ennemfør1ig, indskrBnkede den n~vnte Kendelse
af 21. Februar 1946 sig til at ror~nst&lte Fredning med Hensyn
til jis~e Are31er. Nzvn~t h~r darefter fortsat Behandlingen af S~gen
~ed ~ensyn til de Jvrig~ i N~turfredningsra~dets n~vnte Skrivelse
o~hand1ede Arealer og har under 11.Sept~mber 1946 og 23.0ktober
1947 afhJldt M~de med 1odsejeren.

30m B)6run~else for, at Frednin€ssagen blev indledet, udtaler
j~n n..:JvnteKanJ.alse;" -----cL~nbyn til at r::.rt.l.etOl1ltCrillgSønderup
~a ved llajriis Molle ~~d en H~kKe ~otiver af usædvanlig landskabelig
~~ønhed, idet A~dalen snor sig ~e11e~ ~rat og lyngkl~dte Skr~nter
og meget forukelli~artet 3evoksning af ~ge~rat----", og N~vnet finder
at disse dansyn ogsaa taler for Fredning af de øvrige i NaturfreJnings_
raaåets Jkrive1tie af 13.~urts 1945 nævnte Are~ler.

~_ndinspeA:tør Neldemann h~r i Anledning af Fredn1ngssagen
udarbejd~t et Kort fremla~t under Bilag Nr. 91, der angiver de Areeler,
der paGtænktes omfattet af Fredningen, og han har endvidere foretaget
Opmaaling af Arealerne.

De interesserede Arealer er narefter
l. ~atr.Nr. db, 25a 14 VeggerbYY~g Sogn, Anker Marius Jacobsen.

In ibu. Chr. Christiansen.
11 J.lathiasAvlskarl.
le, ?5h ibd. Søren Chr. Anuersen.
1(1;,25g " 10uise r:s.rienielsen.
7 ':'yngs21"jy, V.;G.;erbyJogn, Niels Nlels.::n.
6e, 3b, Sd, 6g, 8e, Lyngsø
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By 251 VeggerbyBy alt af Vagberby
Sogn. Automobilhandler 1.ic1rinLls
Pedersen, Vesterbro 22, Aalborg,
if~16e utinglÆst Adkomst.

8. ~etr.Nr. 5e, 5f,11e, 9a, Lyngsø By, V~ggerby Sogn
Jens ehr. Nielsen.

Johannes Christensen.
J~ns Peter Christensen
Hermann Klokkerholm.

9. " " 51,
10. " " gf,
ll. " " 5i,
12. II .. 5a,
13. " " 3f,

14. II " la,

5k, 9b, Ild, ibd.
Ile ibd.
5h "
10a " Holger Christensen.
rorndal, 14 Lyngsø,lb Aastrupgaarde, alt
af Veggerby Sogn, Chr. Larsen (Buus)
lq Veggergaarde, Veggerby Sogn,

Niels Peter Bagger.
2a Veg~ergaarde, alt af Veggerby Sogn,

Anton Nielsen.
otto Nielsen.

l

I
l
Iel

15. n II

16.
17.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.

" 17d SkiVU!Il By
16b, 16e ibd.
4e, 14d ibd.
4b, Ih ibd.
10a ibd.
lla ibd.
12a "
15b, 15e ibd.
15a ibd.
':!b,2e ibd.

" og Sogn
" " Chr. ~rielsen.

Peter Chr. Fiseher.
Christen Georgius Fischer.
Johannes Martin Christensen.
liielsPeter Marinus Jensen.
Frantz Ingvard Andersen.
Poul Stinus Christensen.
otto Emil Hansen.
Laurits Larsen.

" I'
11 "
11 "
" "
" "
" "
" "

25.
?6.

""
n " 25f V<3erby By og Sogn, Marthinus Christensen.
Der er fra LoJsejerne fremsat forskellige Indsigelser, der

ga~r ud paa, dels at Fredningen overhovedat ikke bør foretages,
dels pas at den pa~t~nkte Predning kun burde gennemføres indenfor
snævrere Grænser. Disse Indsigelser er begrundede med de økonomiske
Iateresser, som Lodsejerne har i frit at kunne udnytte Arealerne, 05
blandt andet er aet nxrmere anført, at de var interesserede i ikKe at
hindre en eventuel Regult=ring af Aaløbet.

Der findes at maatte give Lodsejerne Medhold i, at den paatænkte
Fredning vel kan paaføre dem nogen økonomisk Skade. men denne Skade,
der vel kan bebrunde, at der tillægges dem en Erstatning, ses ikke at
være af sasdan Betydning, at Fredningen ikke bør genneoføres eller
alene bør gennemføres indenfor snævr3re ~rænser, dog at der ved
?redningen tages Hensyn til eventuel senere Regulering af Aaen.

Under Hensyn til at det i første Række angaer Bevarelsen af de
i landskabelig Hens~ende meget smukke Partier omkring Sønderup
Aa, finder N~vnet derfor, at Fredningen af de interesserede Arealer
bør ;ennemføres saalejes;

A.
Paa de nævnte Arealer maa der inden for de pas Kortet anførte

FredningsgrÆnser i~ke opføres yderli~ere Bebyg~else bort set fra
~e til Landbrugs og 113vebrugs Drift nødvendige Bygninger, dog at
Tegning og Beli.:;genhed:ned !lensyn t.ilsa9dRnn~ Bv,"l'ninr:ro,," ~,1,~'



eodkendes af N~vnet.
Der mas iøvr'igt i;{i<epaa de anf:2lrteSjend"mme anbringes Boder,

Master eller lignende, d8r kan virke skæ~nende.
B.

De med Skov, Krat eller Lyng bevoksede Arealer samt udyrkede
Skr.enter skal opretholdes i deres nuv Jrende Tilstand saaledes at;

1. De tr;ebevol<:Sec1e/..!'ebler, hLlL'u.nåer~~rattene, beva.l.'essom
saadanne. 2Ll~St maa finde Sted til Ejendommens eget Forbrug
03 kun i forsvarlig J~fang, nvilket paases af Fredningsn~vnet.
Ejerne har Ret til at lade :leste og Kreaturer græsse i samme
Omfang som nidtil.

2. Gravning uf Jrus, Sten,S~nd, Kalk, Mergel og andet maa
i~ke finde 0ted, li3esom Afgravning eller Planering af
det naturli~e Jord~mon er forbudt. Aabne Grus- eller
Mergelgrave ~aa dog benyttes, men skal planeres efter Be-
nyttelsen.

3. De nuv~rende Lynga~.'ealermaa ikke opdyrkes eller til-
plantes.

4. De fra Istiden frit liggende Sten i Te~'rænet, Vf.ndreblokke,
maa ikke fjelnes.

c.
Fredningen er ikke til Hinder for normal Afvanding, men

eventuelle Planer om Regulering af Aaløbet skal forelæg~es Frednings-
nævnet.

PaGltaleretten tilko n:nerNat<lrfrednin6~raf:Hletog Fredningsnævnet
1'0 r .~_alborg Amtsra:=.uskreds i Forening.

En ~enpart af det overillÆJhq~t~edhæftes det Exemplar af
A.end",lsen,dt::rlyses paa de uf B'l'edn1n,;enomfatteJe Ejendomme.

Idet Erstatningerne fastsættes til 50 Kr., pr. ha. - for saa
vijt angaar M3tr.~r. 51, Ile, 9f, Lyngsø Ey, V~g'erby Sogn, der skønnes
s~rligt egnede til ~pjyrkning, dog til 100 Kr. pr. ha.-, og idet de
af Fredningen o~fattede Arealer af Landinpektør Naldemann er opmaalt som
nedenfor anført, vil ~er være at till~gge Lodsejerne følgende afrundede
~rstatningsbeløb;
l. Anker Marius Jac0bsen
2. Chr. C~ristiansen

e,

3. Mathias Avlskarl
4. 5øren Chr. hnd~rsen
5. Louise Morie ~ielsen
5•• ~iels Nielsen
7. ~srinus Pedersen

4,1739
0,5040
1,0950
,~,..!254
6,7899
3,6700

28,9749
3,3199
4,9170
3,6300

ha a50 Kr.
II II 50 II

" " 50 "

8. Jens Chr. Nielsen
Johannes Christensen
Jens Peter Christensen

II II 50 II

" II 50 II

II II 50 "
" " 50 "
" " 50 "
" " 50 "
" "100 "

9.
10.

Kr. 210,00
" 25,00
II 55,00
'I 115,00
" 340,00
" 185,00
II 1450,00
II 170,00
" 250,00
" 365,00
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ll. Hermann Klokkerholm
5i 4,0240
5h ?,1700

12. Holger Christensen 3.7280
13. Christian Larsen(Buue)lS3960
14. Niels Peter Bagger 8,0670
15. Anton Ni~lsen 20,6700
16. Otto Nielsen 6,8100
17. Chr. Nielsen 12,0700
18. Peter Chr. Fiseher 7,2498
19. Georgius Fiseher 4,2250
20. Johannes Martin Chri-

stensen 8,8600 "" 50 "
21. Nlels Peter Uarinus Jensen

7,4511 "" 50 "
22. Frantz In~vard Andersen

7.3000 "" 50 "

ha ! 100 Kr. 400 Kr.
" II 50 " 110 " 510,00
" II 50 " Kr. 185,00
/I II 50 " " 770,00
" " 50 " " 405,O~
II " 50 " " 1035,00
" " 50 " " 340,00
" " 50 " " 60?,OO
" " 50 " " 365,00
" " 50 " " 215,00

" 445,00

" 375,00

" 365,00
23. Poul Stinus Christensen

5,4800 "" 50 " II 275,00
?4. otto Emil Hansen 13,2700"" 50 " II 665,00
25. Laurits Larsen 1.1600"" 50 " "60,00
26, ~artinus Christensen 0,1770 """ 50 " "10,00

Erstatningerne, der vil være at udbetale til Lodsejerne, udredes
med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Aalborg Amtsfond."

Kendelsen er forelagt overfredningsn~vnet i medfør af"natur-
freuningslovens § 19, hV0rhos den er indanket af samtlige lodsejere
ved landsretssagf~rer Ho1~er A~green-ussing.

Overfredningsnævnet har den 12.august 1948 besigtiget de
fredede arealer og forhandlet med de mødte lodsejere og med landsrets-
sabfører Algreen-Ussin3.

Christen Georgius Fiseher (løbe nr. 19) ønskede tilladelse
til at rydde ca. 1 td. land ~rat nord for gQrden, Johannes Martin
Gnristensen (løbe nr. 20 ) ønskede tillad~lse til at rydde de sydøst-
lige spidser af krattet på matr.nr. 10a af skivum by og sogn, og N~els
Peter ~arinus Jensen (lJbe nr. 21) øns~ede tilladelse til at rydde
krattet på ca. 5 td. land af matr.nr. lla af Skivum by og sogn.

Overfrednin6sn~vnet fandt at kunne imødekomme disse ønsker.
Man vedtog endvidere at lampe fredningsservitutterne således, at det
bliver tilladt at opdyrke lyngarealer, herunder dog ikke lyngareal er
bevokset med krat, ~ de til landbrugs og havebrugs drift nødvendige
bygninger kan opføres uden fredningsn=vneta godkendelse, ~ der i
kendelsen optages en be~temmelse, hvorefter fredningsmyndighederne
undtagelsesvis kan tillade opf~relse af andre bygninger samt tillade
~rusgravning, og .at opr~ttelse af mergelgrave samt udvidelse af haver
bliver tilladt. Det fastslo6es endvidere, at kendelsens pkt. C ikke
principielt udelukker en regulering af åløbet.

Efter overenSKJmst med ejerne forh~jedes erstatni~gerne med
30%. dog saledes at iDEen erstatning bliver lavere end lJO kr.

I
I
l
I
I
I
I

1
l

I
l
Iel
l
I
I
I
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Under hensyn til denovenn'svnte ændring i kendeLsen vedrørende

opdyrkning af lyngarealer rastsattes erstatningerne øgså fors~vidt
angar Jens Feter Ghristensen (løbe nr. 10) og Hermann Klokkerholm
(løbe nr. 11) - hvilke i kendelsen har fået tillagt en højere
erstatning end de øvrige lodsejere, fordi deres arealer skø~nedes
s~rligt egnede til opdyrKnirlg - til 50 kr. pr. ha + 90~. Under nensyn
til muli6hederne for bebY6gelse af matr.nr. 14 af Veggerby tillagdes
der ved overenGkomst ejeren af denne ejendom, Anker rlarius Jacobsen
(løbe nr. l) en ~rstatning af 1000 kr. udover den almindelige,
procentvis forhøjede erstatning.

Da overfredningsn..evnetiøvrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil denne vzre at stadf~ste oed de af det foranstaende
føl~~nde ~njringer.

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

Den af fredningsn..cvnetfor ,\lborg amtsrådskreds den 22.nove~nber
1947 afsagte kend2lse vedr~rende fredning af de kratbevoksede enge
ved 3ønderup å stadf~~tes med tølsenae ~ndringer;

Litra A, l.st~. affuttås'saledes;
"på de nJvnte arealer ml der inden for de på kortet anførte

frednings~rænser ikke opf~res yderligere beby:;gelse bor~set fra de
til landbrugs og havebrugs drift nødVendige bygninger. Overfred:
ni~~snævnet kan undtc;elsesvis tillade' opførelse også af andre byg-
ninger."

Litra B. ril pkt. l føjes;
"Det skal dog være till~dt

pa ~atr.nr. 4b, Ih af 3kivum oy og 80gn at rydde ca. l td. land krat
nora for garden,
~& 2atr.nr. 10a sillStjS.at rydde de sydøstlige spidser af krattet
og
få ~atr.nr. lla sillstds.at rydde ca. 5 td. land krat."

Pkt. 2 affattes sbleues;
"Gravning at sten, sand, kalk eller andet undtagen mergel, må

ikke finde sted, li~e~om afgravning eller planering af det naturliJe
jordsmon er f~rbudt. Allerede ~bnede ~rusgrave må benyttes, men skal
planeres efter benyttelsen. Ny ;rus2rav ma kun abnes efter indhentet
tilladelse fra fredningsn~vnet."

Pkt. 3 affattes således;
"De nuværenåe lyngåre;-;ler ma ikke tilplantes."
Som nyt pkt. 5 indføjes:
"Foranstående bestemmelser skal ikl:::ev;ere til ninder for en

udvidelse af be~taende haver."
Gr~nserne for det fredede område fremgår af et nærværende kende l

se vedhæftet k~rt nr. Aal. 101.
~er till~g~es ejerne følgende erstatninger;

l. Ånn:er ::,j~riusJ!Jcobsen 1.399,00 kr.
2. Chr. Christiansen .....•..........•...•.•...••• 100,00 "
3. ~athias Avlskarl •••••.•..•••..•••••••••••••••• 100,00 n
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4.
5.
6.

Søren Chr. Andersen ••.•••••••••..••••••...•• 218,50
646,00
351,50

kr.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
'"
"
"
"
"
"
"
"
kr •

Louise Marie Nielsen ••••••.•••••••••.•••••••
Niels Nielsen •••..•..•.••.••.••••••••••..•••

7. !Jarinus Pedersen ••••••••••••.••••.•••.••.•.• 2.755,00
Jens Chr. Uielsen........................... 323,00

475,00
346,75
589,00
351,00

8.
9.

10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21-
22.
23.
24.
25.
26.

Johannes Christensen ••••••••.•.•.•••••••••••
Jens Peter Christensen ••••••••••••...•••••••
Hermann K1okkerho1m••.•.•.•.•.•.•.•...••••••
Holger Christensen •..••••••.•
Christian Larsen (Buus) ••.•

...............

. •...........•. 1.463,00
Niels Peter Ba;;;er.......................... 769,50
Anton Nl.elsen ••.•••••••••••••.••••••.••••••• 1.966,50............................ 646,00Otto Nielsen ••
Chr. NJ.elsen •• . , .......•...........• 1.149,50
?eter Chr. Fisc.l:ler.......................... 693,50
Georgius Fischer............................ 408,50
Johannes Martin Christensen •••••••••.••••••• 845,50
tHels Peter ~'.larinus Jensen.................. 712,50
Frantz Ingvard ",ndersen ••.•.•.•••.•.•.•••• " 693,50
?oul Stinus ~;hristensen..................... 522,50
Otto Emil iiansen ••.•.•••••••••••••••.••••••• 1.263,50
Laurits Larsen.............................. 114,00
wartinus Christensen ••••••••.•••••.••••••••• 100.00

19.003,25
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KENDELSE

afsagt den 21. Februar 1946 af Fredningsnævnet for Aalborg Amt
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K e n d e l s e :

Ved skrivelse af 14/9 1944 har Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri anmodet Fredningsnævnet om at optage til Afgørelse
Spørgsmålet om en paabegyndt Bebyggelse i et på Matr.nr. 4a
Lyngsø By, Veggerby Sogn, beliggende Egekrat.

•

Ved en af Nævnets Formand i Forbindelse med Repræsentanter for
Naturfredningsraadet den 18/10 1944 foretaget besigtigelse
fandtes det nævnte hus under tag og praktisk talt færdigt.

Under Hensyn til at Partiet omkring Sønderup Å ved Højris
rummer en række Motiver af usædvanlig landskabelig Skønhed,
idet Aadalen snor sig mellem Krat og lyngklædte Skrænter og
meget forskelligartet Bevoksning og Egekrat, blev der indledet
Forhandling om Muligheder for Fredning af et større Areal.

I Skrivelse af 13. Marts 1945 er Naturfredningsraadet gaaet ind
for en nærmere angivet Fredning af Arealerne omkring Højris
Mølle.

Nævnet har afholdt Møde med de interesserede Lodsejere den 21/6
1945 og den 21/2 1946.

•

De interesserede Arealer er herefter:
1. Matr.nr. 4a Højris Mølle, Veggerby Sogn, 1b, 5f Skivum By og

Sogn tilhørende Hans Fiseher. Det bemærkes, at der på
Matr.nr. 4a ligger et Træhus, der tilhører Tjener Ove
Petersen, Aalborg.

2. Matr.nr. 4d Højris Mølle tilhørende Fabrikant Johs. Dannes-
bo, Aalborg.

3. En uudstykket Parcel af Matr.nr. 4a tilhørende P. Holm
Nyland og Thomas Refslund, hvorpå er bygget det Hus,
der gav anledning til Fredningssagens Rejsning.

4. En uudstykket Parcel af Matr.nr. 5f Skivum, tilhørende Di-
rektør Foss-Petersen, Aalborg, på hvilken Grund ligger
et Træhus .

5. Matr.nr. 3a Thorndal, 15a, b, c, d, e, f og g Lyngsø By,
Veggerby Sogn, tilhørende Christian Binderup.

6. Matr.nr. 4e Lyngsø, Veggerby Sogn, le og 19d Skivum By og
Sogn, tilhørende P. Holm Nyland og Ths. Refslund.

7. Matr.nr. 13q, 19f Skivum By og Sogn tilhørende Anders Peter
Christensen.

8. Matr.nr. 13b Skivum By og Sogn tilhørende Hans Annæus
Jensen.

9 Et uudstykket Areal af Matr.nr. 13q Skivum By og Sogn, hvorpå
ligger et træhus, tilhørende Fabrikant Holger Christen-
sen, Aalborg .

•
Fra Lodsejernes Side er der vist en overmåde stor Forståelse af
Betydningen af Spørgsmålet om Fredning af Aadalen og dennes
omgivelser, og Lodsejerne har for saa vidt der ikke ved Fred-
ning sker Indskrænkning i den daglige brug af Arealerne,
erklæret ikke at ville fremsætte Krav om Erstatning for Fred-
ning af de interesserede Arealer. , I



Under Hensyn til at det i første Række angaar Bevarelsen af de
i landskabelig Henseende meget smukke Partier omkring Sønderup
Aa ved Højris finder Nævnet, at Fredningen af de interesserede
Arealer bør gennemføres saaledes:

A.
Paa Matr.nr. 4a, 4b, 4d Højris, 3a Torndal, 4e, 15a, 15b, 15c,
15d, lSe, lSf, lSg Lyngsø, Veggerby Sogn, li, 19d, 13q, 19f,
13b, 1b og Sf Skivum By og Sogn maa der ikke opføres yderligere
Bebyggelse, bortset fra de til Landbrugets Drift nødvendige
Bygninger, og Tegning og Beliggenhed af saadanne Bygninger skal
godkendes af Nævnet, dog at det tillades Ejerne af Matr.nr. 4c,
li og 19d at opføre en Tilbygning til den bestående Bygning,
ligesom Ejerne er berettiget til at udvide Antallet af Fiske-
damme på Matr.nr. 19d og rejse de nødvendige Belysningemaster.
Endelig skal Ejeren af Matr.nr. 4a Højris være berettiget til
at udvide og forandre de på Matr.nr. 4a liggende Fiskedamme.

Der må iøvrigt ikke på de anførte Ejendomme anbringes Boder,
Master eller lignende, der kan bevirke skæmmende.

B.

De med Skov, Krat og Lyng bevoksede Arealer samt udyrkede
Skrænter skal opretholdes i deres nuværende Tilstand, saaledes
at
1. de træbevoksede Arealer, herunder Krattene, bevares som

.saadanne, Naaletræer erstattes efterhaanden med Eg af Frø
avlet på Stedet. Hugst maa finde Sted til Ejendommens eget
Forbrug og kun i det Omfang, hvori det tillades af Statens
Skovtilsyn. Ved Nykultur skal benyttes Selvsaaning eller
Plantning af Eg af Frø avlet på Stedet. Ejerne har Ret til
at lade Heste og Kreaturer græsse i samme omfang som hidtil.

2. Gravning af Grus, Sten, Sand, Kalk, Mergel o.a. maa ikke
finde Sted, ligesom Afgravning eller Planering af det
naturlige Jordsmon er forbudt. Dog maa en på Matr.nr. Sf
Skivum By i Skellet mod 19f smst. værende Grusgrav udnyttes,
saaledes at der må leveres Grus til Skivum-Giver og Veggerby
Kommuner til kommunalt Brug samt til Kommunernes Beboere i
Omkreds af 3. km. fra Grusgraven, og at Bagharpning frit kan
sælges. Sandgraven øst for Højris Vandmølle kan frit udnyt-
tes.

3. De nuværende Lyngarealer maa ikke opdyrke s eller tilplantes.
4. De fra Istiden frit liggende Sten i Terrænet, Vandreblokke,

maa ikke fjernes.

c.
For den nuværende Bebyggelse kan Nævnet paalægge Ejerne at
maskere Bygningerne ved formaalstjenlig Beplantning, ligesom
Nævnet kan træffe Bestemmelser vedrørende Husenes Farve og Tag.
Ændringer i Husenes Udseende og Beliggenhed kan ikke ske uden
Nævnets Godkendelse. Paataleretten tilkommer Naturfrednings-tt raadet og Fredningsnævnet for Aalborg Amt i Forening. Grænserne

*....



for de fredede Områder er angivet paa det Sagen bilagte Matri-
kulskort.

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

Matr.nr. 4a, 4b Højris Mølle, Veggerby Sogn, 1b, Sf Skivum By
og Sogn tilhørende Hans Fischer, Matr.nr. 4d smst. tilhørende
Johs. Dannesbo, Matr.nr. 3a Torndal, lSa, b, c, d, e, f, g
Lyngsø By, Veggerby Sogn tilhørende Chr. Binderup, Matr.nr. 4e
Lyngsø, Veggerby Sogn, li, 19d Skivum By og Sogn tilhørende P.
Holm Nyland og Johs. Refslund, Matr.nr. 13q, 19f Skivum By og
Sogn tilhørende Anders Peter Christensen, Matr. nr. 13b Skivum
By og Sogn tilhørende Hans Annæus Jensen, fredes som foran
bestemt.

Søren Nielsen. Konrad Hansen. Niels Mikkelsen. F. Juhl.

X.X.X.X.X.

Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Dommerkontoret i Nørresundby, den 28. Februar 1946

ulæselig

AFSKRIFT
7. februar 1994
Jørgen Helk
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Forhandlingsprotokollen for FredningsnEvnet for Aalborg Amtsraadskreds

Ved en af Fredningsn~vnet den 21.Februar 1946 afscgt Kendelse
foretoges der Fredning af Pbrtierne omkring Sønder~p Aa ved HØj-
riis Mølle, hvilken Fredning var anbefalet af Naturfrednin3sraadet
i S;nivelse af 13.~.1arts1945, samt af Nc:turfredningsforeningen i
Skrivelse af 12.J8llaar 1945, h~r ~oruden Egnens Skønhed, Florsens
Særprægethed n.evnes uom ~tJJl'ktvejende Grunde til Sagens Gennemførelse.
I Raalets Skrivelse anbefaledes Fredning af hele Aadalen med Skræn-
terne, Egeskoven, Egakrattene og LynglJakKerne fra VeSger }/::lardetil
i det mindste rorndal 1::.t[,rdinel., men under Hensyn til at Fredning
At Areulet om&:ring IIøjriis r,løllegrundet paa Ejerens store Interesse
for Sagen var sæl-lig let gennemførlig indskrænkede den nævnte Kendelse
af 2l.Febr~ar 1946 sig til st foranstalte Fredning med Hensyn til
disse Arealer. Nzvnet har derefter fortsat Behandlingen af Sagen
med Hensyn til de øvrige i Naturfredningsraadets n~vnte Skrivelse om-

-handlede Are~ler og har under ll. September 1946 og 23.0ktober 1947
afholdt Møde med Lodsejerne.

Som Begrundelse for at Fredningssagen blev indledet, udtaler
. den nævnte Kendelse; II --- 5ensyn til at Partiet omkring Sønderup

Aa ved Højriis Mølle med en Række Motiver af usædvanlig landskabelig
Skønhed, idet Aadalen snor sig mellem Krat og lyngklædte Skr'ænter
og meget forskelligartet Bevoksning af Egekrat ----", og Nævnet
finder at disse Hensyn ogsaa taler for Fredning af de øvrige i Natur-
fredningsrandets Skrivelse af 13.Marts 1945 næynte Arealer.

Landinspektør ~elje~ann har i Anledning af Fredningssagen
.udarbejdet et Kort fremla~t under Bilag Nr. 91, der angiver de
Arealer, der paatænktes omfattet af Fredningen, og han har endviuere
foretaget Opmaaling af Arealerne.

De interesserede Arealer er herefter
l. Matr.Nr. 2 b, 25 a 14 Vegger~~og Sogn, Anker Marius Jacobsen,

l n ibd. Chr. Christiansen.
l ~ " Mathias Av1skarl.
l e, 25 h ibd. Søren Chr. Andersen.
l g, 25 g II Louise Marie Nielsen.
7 Lyngsø By, Veggerby Sogn, Niels Nielsen.
6e, 8 b, 6 d, 6 g, 8 e, Lyngsø By
~5 l Veggerby By alt af Vcgearby Sogn,
Automobilhandler M8rinus Pedersen, Vesterbø '22, Aal-
borg, ifø16e utinglyst Adkomst.
5 c, 5 f, 11 c, 9 a, Lyngsø By, Ve~~erby Sogn

Jens Chr. Nielsen.

::> II II-.
3. II "
4. \I "
5. " "
6. • "
7. " "

e\
8. " "

K E N D E L S E.
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9. rÆatr.Nr. 5 l, 5 k, g b, 11 d, ibd. Johannes Christensen,

"-e ~
10. II " 9 f, 11 ibd. Jens Peter Christensen.e,
11. " " 5 i, 5 h " Hermann Klokkerholm.
12. II " 5 a, 10 a " Holger Christensen.
13. " " 3 t Torndal, 14 Lyngsø, lb Aastrupgaarde, alt

af Ve:];gerbySogn, Chr. Larsen (Buus)
14. " II l a, l q Veg~ere~arde, Vegeerby Sogn,

•

•

•

Niels Peter Bagger
15. " II 2a Veb~ereaarde, alt af Ve~,.~erbySogn.

Anthon Nielsen.
16. " " 17d 3kivum By og Sogn otto Nielsen
17. .. .. 16 b, 16 e ibd • Chr. Nielsen.
18. " " 4 c, 14 d ibd. Peter Chr. Fiseher.
19. " " 4b, l h ibd. Christen Georgills

Fiseher.
?O." " la a ibd. Johannes Martin Christst::n•
21." " 11 a ibd. Niels Peter Marinus Jensen.
22." " 12 a Frantz Ingvard Andersen.
?3. II " 15 b, 15 c, ibd. Poul Stinus Christensen.
24." " 15 a ibd. Otto Emil Hansen.
25." " 2 b, 2 c ibd. L&urits Larsen.
26. II II 25 f Veggerby By og Sogn, Marthinus Christensen

Der er fra Lodsejerne fremsat forskellige Indsigelser, der
gaar ud paa, dels at Fredningen overhovedet ikke bør foretages,
dels paa at den paotBnkte Fredning kun burde gennemføres inden-
for sn..evrereGrænser. Disse Indsigelser er begrllndede med de økonotp~-,
ske Interesser, som Lodsejerne har i frit at kunne udnytte Arealerne,
og blandt andet er det nærmere anført, at de var interesserede i
ikke at hindre en eventuel Regule.!'ingaf Aaløbet.

Der findes at mactte 6ive Lods~jerne Medhold i, at den paatænkt~
Fredning vel kan paE::føredem nogen økonomisk Skade, men denne Skade,
der vel kan begrunde, at der tillæ6ges dem en Erstatning, ses ikke
at være af saadan Betydning, at Fredningen ikke bør gennemføres
eller alene bør eennemføres indenfor sn~vrere GrBnser, d~g at ~er
ved Fredningen tages Hensyn til eventuel senere Regulering af Aaen.

Under Hensyn til at Jet i første Række anga~r Bevarelsen af
de i landskabelig Henseende meget smukke Partier omkri~g ~ønder~p
Aa, finder Nævnet derfor, at Fredningen af de 'interesserede Arealer
bør gennemføres saaledesi

A.
Paa de nævnte Arealer maa der inden for de paa Kortet anfø~te

Fredningsgrænser i~ke opføres yderligere Beby;gelse bort set f~a
de til Landbrugs og Havebrugs Drift nødvendige Bygninger, dog ~t
Tegning og Belig,'enhed med Hensyn til saadanne Bygninger skal god-
kendes af N2vnet •

Der m~a iøvrigt ikke paa de anførte Ejendomme anbringes Boder,
Master eller lign2nde, der kan virke skæmmende.

B.
De med Skov, Krat eller Lyng bevokseae Arealer samt udrykede
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Skrænter skal opretholdes i deres nuværende Tilstand saaledes at:
l. De træbevoksede Arealer, herunder Krattene, bevares som

saadanne. Hugst maa finde Sted til Sjendommens eget For-
brug og kun i forsvarlig Omfang, hvilket paases af Fred-'
ningsnævnet. Ejerne har Ret til at lade Heste og Kreatu-
rer gr~sse i sam~e Omfang som hidtil.

2. Gravning af Grus, sten, J8nd, Kalk, Mergel og andet maa
i~ke finde Sted, ligesom Afgravn~ng eller Planering af
det naturlige Jordsmon ~r forbudt. Aabne Grus- eller Mergel-
grave maa dog benyttes, men skal planeres efter Benyttelsen.

3. De nuværende 1yngarealer maa ikke opdyrkes eller tilplantes.
4. De fra Istiden frit lig~ende Sten i Terrænet, Vandreblokke,

maG ikke fjernes.
c.

-'" Fredningen er ikke til Hiuder for normal Afvanding, men
eventuelle Planer om Regulering af Aaløbet skal forelægges Fred-
ningsn:.evnet.

Paataleretten tilkommer llaturfredningsraadet og Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsraadskreds i Forening.

En Genpart af det ovennevnte Kort vedhæftes det Exemp1ar
af Kendelsen, der lyses ,p~a de ~f Fraqningen omfatt~de ~jendomme.

Idet Erstatnins;erne fastsættes til 50. Kr. pr. ha. - for
saa vidt anga,Jr Matr.Nr.r 5 i, 11 e, 9 f, Lyngsø By Vet;ger.bySogn,
der skønnes s~rligt egnede til Opdyrkning, dog til 100 Kr. pr. ha. -,
og idet de af B'redningen ;,mfattede Arealer af 1andin s.'pektørNeldemann
er opmaalt som nedenfor anført, vil der være at tillægge Lodsejerne
følgende afrundede Erstatningsbeløb:
l. Anker Marius Jacobsen 4,1739 ha å 50 Kr.
2. Chr. Christiansen 0,5040" "50 "
3. MHt~iaa Avlskarl 1,0950 "" 50 "

50 "
50 "
50 "
50 .,

--...... Kr. 210,00
" 25,00
" 55,00
" 115,00
" 340,00
" 185,00
" 1450,00

4. Søren Chr. Anuel'sen ?,2~54 " n

15. Louise Marie Nielsen 6,7889 " "
6. Niels Nielsen 3,6700 " "
7. Marinus Pedersen 28,9749 11 II

ifølge utinglæst Adkomst.
8. Jens Chr. Nlelsen 3,3199 II II 50 " " 170,00
9. Johannes Christensen 4,9170 " II 50 II " 250,00

10. Jens Peter Christ~nsen 3,6300 " "100 II " 365,00
11, Hermann Klokkerholm.

5 i 4,0240 II "100 " 400 Kr.
5 h 2,1700 " It 50 " 110 "

Kr. 510,00
12. Holger Christensen 3,7280 " II 50 " " 185,00• 13. Christian Larsen (Buus)15,3960 " " 50 " " 770,00
14. Niels Peter Bag::;er 8,0670 " II 50 " " 405,00
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e 15. Anton Nielsen 20,6700 ha å- 50 Kr. Kr. 1.035,00
16. Otto Nielsen 6,8100 " " 50 " " 340,00
17. Chr. Nielsen 12,0700 " II 50 " " 605,00
18. Peter Chr. Fiseher 7,2498 " " 50 " " 365,00
19. Georgius Fiseher 4,2250 " " 50 " " 215,00
20. Johannes T'/[artinChristen-

sen 8,8600 II " 50 " II 445,00
21. Niels Peter M~rinus Jen~

sen 7,4511 II II 50 II II 375,00
22. Frantz Ingvard Anjersen

7.3000 " II 50 " " 365,00
23. Poul Stinus Christensen

5,4800 " II 50 " II 275,00
?4. Otto Emil Hansen 13,2700 II .' 50 " " 665,00
25. Laurits Larsen 1,1600 " " 50 " " 60,00
?6. Martinus Christensen 0,1770 II II 50 " II 10,00

e Erstatningerne, der vil være at udbetale til LodSejerne,
udredes med Halvdelen af ~tatskassen og Halvdelen af Aålborg
Amtsfond.

T h i e r li g t e s .
Den ovenfor beskrevne Fredning vil være at gennemføre som

anført.
Der tillægges Lodsejerne de ovenfor anførte ~rstatninger,

der udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Aa1~org
Amtsfond.

Konrad Hbnsen
Niels Mikkelsen.

Søren Nielsen

: .
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Ar 1982, den 9. december, afsagde overfredmngsnævnet følgen-

de

~endelse

I sag nr. 2234/74 om supplerende fredmng af arealer ved Sønderup å Nibe,

Støvnng og Års kommuner. 010rdjyllands amt.

Danmarks ~a[urfrednlngsforemng reJste i juli 1970 sag om supple-

rende fredmng af arealer ?a en 5-6 km lang strækmng ved Sønderup å med det

væsenrlIge formål at hIndre oprettelsen af yderligere dambrug. De pågælden-

de arealer er helt overvejende omfattet af fredmngsnævnets kendelse af 21. fe-

bruar 1946 og overfredmngsnævnets kendelse ar 21. februar 19L9.

Fredmngsnævnet for ;\lordjyllands amts sydlige fredmngskreds

afsluttede for Sit vedkom;nende fredmngssagen ;ned en kendelse af l. juni 1974.
i\endelsen omfattede ea. 93 ha af Sønderup å I S nærmeste omgIvelser, herunder

et areal på ea. 2 ha af matr. nr. 1 ~ og 2~, Vegger Gårde, Ski vum. som Ikke

tidllgere havde været fredet. Ved kendelsen blev det bl.a. forbudt at oprette

nye dambrug. Det ikke tidlIgere fredede areal blev herudover palagt frednings-

bestemmelser, hvorefter arealet skulle bevares I dets nuværende tilstand. For

fredmngen blev der tIlkendt de berørte 2L ejere en samlet erstatmng på 74.780

kr.

Fredningsnævnets kendelse blev påklaget tIL overfredningsnævnet

af 1S eJere.

Overfredmngsnævnet besluttede efter besigtigelse og offentligt

møde den 15. maj 1975 i det væsentlige at tIltræde fredningsnævn~ts kendelse.

dog således at det areal, som Ikke tidltgere havde været fredet, kun skulle om-

fatte 2 mindre dele af matr.nr. 1~, Vegger Gårde, på ialt l.S ha. I fredmngs-

bestemmelserne har overfredningsnævnet yderligere foretaget nogle redaktio-

nelle ændringer bl.a. som følge af fredningsplanudvalgenes ophævelse pr. 1.

januar 1979.
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e- Erstatningsspørgsmålene er afgjort dels i enighed med de er-

statningsberettigede, dels af taksatIonskommissionen. De samlede erstat-

ninger på 80.144 kr. samt omkostmngsbeløb på ialt 3.300 kr. er udbetalt.

Idet fredmngsnævnets kendelse af 1. juni 1974 ophæves, er

fredmngsbestemmelserne for det område, der er vist på kortet, der hører til

overf redningsnævnets kendelse, herefter sålydende:

A. Supplerende fredmngsbestemmels er for de tidligere fredede arealer.

Ændringer af vandløbet, herunder opstemning, uddybning, re-

gulerIng og udretning, må ikke finde sted, og anlæg af dambrug m. v. er ikke

tIlladt.

Fredmngen er dog ikke tIl hInder for,

at det eksIsterende dambrug på matr.nr. 4~, .htrup Gårde, Veggerby, ud-

vIdes, og at der l forbindelse hermed opføres et klækkehus , hVIS place-

nng og ydre fremtræaen dog kræver fredmngsnævnets forudgående god-

kendelse,

at antallet af fiskedamme på matr.nr. 19 d, Skivum By, Skivum, øges, og

at nødvendige belysmngsmaster rejses,

at der foretages dræmng af de af fredmngen omfattede arealer af matr. nr.

3 k. 15 a, 15 b, 15 c, IS d, IS~, ISlog IS g" Astrup Gårde, Veggerby.

B. Fredningsbestemmelser for de Ikke tIdligere fredede arealer af mat r . nr.
1 a, Vegger Gårde, Skivum.

§ 1. Det fredede areal skal bevares l dets nuværende ulstand som et

landbrugsmæsslgt drevet engareal.

§ 2. Det følger af § l,

at der ikke må foretages terrænændringer ,

at der ikke må foretages tilplantning,

at vandløbet Ikke :nå ændres ved opstemmng, uddybning, udretning el-

ler regulenng,

at der Ikke må oprettes dambrug og ?elsdyrfarme,

at der i kke må cpfcres bygninger på arealet, herunder skure, boder

o.lign. ,
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~ der ikke må anbringes master eller andre skæmmende indretninger,e- ~ der ikke må oprettes oplags- eller lossepladser, og

~ der ikke må ske campering og teltning.

§ 3. Uanset § 1 er det tilladt,

at foretage dræning og at omlægge græsarealer ,

~ opsætte nødvendige læskure til kreaturer og

~ opstille master til lokal elforsyning.

§ 4. Nordjyllands amtsråd har ret til at foretage pleje af det fr~dede

areal efter forudgående drøftelse med ejeren og uden udgift for denne.

H e r e f t e r b e s t e m m e s:
•

Den af fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-

kreds afsagte kendelse af 1. juni 1974 ophæves og afløses af overfredningsnæv-

nets kendelse af 9. december 1982 , som herefter hviler på de ejendomme,

der helt eller delvis er omfattet af fredningen, således som det fremgår af ken-

delseskortet.

\

R. o-:---v-..

· (fF-~(i ·
J. Fisker

fung. formand

ic
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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Aar 1949, den 27.september, afssgdes paa grundlag af skrift-
lig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 799/48 vedrørende fredning af nogle arealer omkring
Sønderup aa.

Ved kendelse af ?l.februar 1949 stadfæstede overfredningsnævnet
en af fredningsn~vnet for Aalborg amt den 22.november 1947 afsagt
kendelse vedrørende fredning af nogle arealer omkring Sønderup aa,
dog med forskellige ændringer, bl.a. saaledes at kendelsens litra B
punkt 2 fik følgende affattelse:

"Gravning af sten, sand, kalk eller andet undtagen mergel maa
ikke finde sted, ligesom afgravning eller planering af det naturlige
jordsmon er forbudt. Allerede aabnede grusgrave maa benyttes, men
skal planere s efter benyttelsen. Ny gruserav mas kun aabnes efter
indhentet tilladelse fra fredningsnævnet."

I skrivelse af 25.marts 1949 har ejeren af ejendom~en matr.nr.
19, 25g af Veg~erby by og sogn, fru 10iuse Marie Nielsen, Mariendal
pr. Vec::.ger,under henvisning til, at der i umindeLLge tider har været
drevet kalkv~rk paa den nævnte ejendom, andraget om, at der foretages
en ændring i kendelsen, saaledes at hun f:aar tilladelse til gravning
af kalk som hidtil paa matr.nr. 19, 25g af Veggerby by og sogn.

Da andragendet findes at burde imødekom~es, vil overfrednings-
nævnets kendelse vare at ændre i overensstemmelse hermed.

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

Den af overfredningsnævnet den 2l.februar 1949 afsagte
kendelse vedrørende fredning af nogle arealer omkring Sønderup aa
skal ikke være til hinder for gravning af kalk som hidtil i den
bestaaende kalkgrav pas matr.nr. 19, 25g af Veggerby by og sogn.

I

l'
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OV3RFREDNlNGSNÆVRETS KE~DELSZSPROTOKOL.

År 1951, den 22. januar, afsagde overfredningsn~vnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 799/48 vedrørende fredning af nogle arealer omkring
Sønderup aa.

loverfredningsnævnets kendelse af 21.februar 1949, ved hvilken
den af fredningsnævnet for Aalborg amtsr~dskreds den 22.november 1947
afsagte kendelse vedrørende fredning af nogle arealer omkring Sønderup
aa med visse ændringer stadfæstedes, bestemmes bl.a., at der;å de af
kendelsen omfattede ejendomme ikke må anbringes master eller lignende,
der kan virke skæmmende.

f
I

l et til fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds indsendt, af
samme tiloverfredningsnævnet fremsendt andragende af 12.oktober
1950 har A/S Himmerlands elektricitetsforsyning for gårdejer Niels
~~3rcussen, Mariedal ved Vægger, anholdt om tilladelse til at fremføre
en lavspændingsledning fra Vægger tranformatorforenings ledningsnet ved
Væggergaarden til Mariedal. Ledningen skulle føre over arealer, der er
fredet ved overfredningsnævnets fornævnte kendelse.

Fredningsn~vnet har ikke kunnet anbefale, at sådan tilladelse
gives, men har indstillet, at der gives tilladelse til fremføring af
en lavspændingsledning fra Høstkøb transformatorforenings ledningsnet
ved Væggerbyvejen til Mariedal.

Overfredningsnævnet kan tiltræde f.:'edningsn33vnetsindstilling.
T h i b e s t e m ID e s ~

~t OverfredninGsnævnets kendelse af 21.februar 1949 vedrørende
fredning af nogle arealer omkring Sønderup Aa skal ikke være til hinder
for fremføring af en lavspændingsledning fra Høstkøb transformator-
forenings ledningsnet ved Væggerbyvejen til Mariedal.
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K e n d e l 8 e.
Ved en at fredningsnævnet tor Aalborg AIttsrådskreds

den 22. novbr. 191+7 afsagt kendelse, sommedvisse ændringer

stadfæstedes ved Overfradningsnævnets kendelse af 21. februar

1949 - sag 799/19'+8 - bøstemtes det, at nogle arealer omkring

Sønderup å skulle undergives fredning.

Fredninesbest(lnlmelserne, som endeligt atf'attede 1

Overf'redn1ngsnævnetskendelse t er sålydende:

"A. På de nævnte arealer må der inden for de på kortet

anførte fredn1ngsgrænse~ ikke opføres yderligere bebyggelse

bortset fra de til landbrugs- og havebrugsdrlft nødvendige

bygninger. Overfredningsnævnet kan undtagelsesVis tillade ops

førelse også at andre bygninger. Der må 1Øvrigt ikke på de u-

rørte ejendommeanbringes boder, master eller lignende, der

kan virke skæmmende"

,.B. De medskov, kl:,at eller lyng bevoksede arealer samt

udyrkede skrænter skal opretholdes i deres nuværende tilstand,.

således at:

l. De træbevoksede arealer, herunder krattene, be-

vares som sådanne ••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Gravning af' sten, sand, kalk eller andet und-

tagen mergel, må ikke tinde sted, ligesom afgravning eller pla-,

ner1ng at det naturlige jordsmon er forbudt. Allerede å.bnede

grusgrave må benyttes, 1.1e1'1 skal plaileres efter benyttelsen. Ny
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grusgrav må kun åbnes efter indhentet tilladelse fra frednings-
nævnet.

3••••••••• ; ••••••••••••••••••• ~••••••••••••••
~ •........~•........... ~.......•...........•.
s••••••••• ~•••••••••••• w •••••••••••••••••••••

C. Fredningen er ikke til hinder tor normal afvanding,

meneventuelle planer omregtllering at åløbet skal forelægges

fredningsnævnet.
På talere1iten -tilkommer natl1rf'redn.ingsrådet og fred ...

ll1n.gsnævnel>m1-~\tWbozogamtsrådskreds 1 f'oren1ng II tf

~i ar f"J:edningen var en del af matr. nr. 2.ib

Veggergaarde, Sk1vumsogn, nu IIOteret som matl". nr. 241., smst.,

tilhørende gårdejel' Jens Chr. F17ger, Veggergaarde pr. Vegger,

og beliggende tæt ved Aalborg.l.Hvalpsund landevejen, øst tor
denne. Det pågældende areal er et engareal på åens sydside tort ..

sættende 1 en græsklædt skråning tra. engen op mod ejendommens

1Ddkørselsve3, der på en strækning dann~ sY'dgrænsentor fred ..

Dingello

I skrivelse at 6. oktober og 15"december 199+ har

c1v1l1ngerd.ør Hakon Fl'andsen, Evasve3 33,. Hasseris, der ved be...

tinget skØde havde erhvervet en 6-7 td. land stor parcel af

matl'. nr. 2å1, mellem å011 og 1ndkø,rselsvejen, ansøgt frednings-

nævnet tor Aalborg amtsrådskl"eds (amtsnævnet) om dispensation

fra f'redningsbestemmelserne, idet han agtede at indrette dam-

brug på arealet.
Amtsnævnet besigtigede den 16.. novbr. 1961+, sammen

med'"andragel"en arealet •. og ved skrivelse at 21. decbr~ s. å.
J •
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blev sagen tore lagt tor overtredningsnævnet under henvisning
til uævnte kendelse.

Overf'redningsnævnet forelagdo sagen tor naturtred-

ningsrådet, eler 1 skrivelser at l;. febrUar og 22. juni 196;

modsatte sig andragendet. Det hedder 1 sidstnævnte skrivelse

blandt andet: • •• Someksempel på en ret stor adal 1 uf'orstyr-

ret tilstand, med slyngningerne at åen 1 behold og tilmed med

så gode overslgtsmullghade.r fra veje og bakker 1 omgivelserne,
er Bøndez-up å temmelig enestående. Alene at den grund bør et-

hvert indgreb 1 denne helhed være uddukket, Då.r den eengang

er" trede~ .. Et stort anlæg med dammeVil ødelægge helåedsbl1-

ledet, også selv om~ygningerDe søges sk3ult SOlD beskrevet.

Det ml betones, at nedgravn.1ngen m. v. 1 818 selv er et 1ndgrab.

Endel1g vil brugen at åvandet og dettes ledning gennem dammene

gøre hele det aedre åløb til en halv- eller helt død o~rløbs-
kanal, den oprindelige tilstand 1 åen Vil altså blive ødelagt.

Flol'aen 1 åen og tildels deu omg!velser (engene)

er allerede påvirket mærkbart at det ret forurenede vand fra

dambruget ved Højr1a Møllegaard og vil yderligere forringes 1.

området neden tor det planla.gte dambrug. Stedkendte lystf1skere

udtaler t at der stadig er gode tlskemullgheder 1 den del år
AeDt hvor dambrugene tamkes anbralt, men at. området nærmere
HØjr1s MØllegaard er DHsten Ødela~ som følge at vandforve

I •

I e

,
I 'r

D1ngenDæ1"mestdammenø(>
"~o

Naturtredningsrådet ønsker til slut at fremhæve, at

SøndGrup ådal med Sk1V\1~.krat udgØr en helhed af den største

værdi, både 1 æstetisk henseende og naturvidenskabeligt. I

...
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Nørrekrat er der 912 pavillon, hvor tolk samles til sommertester,

og hele Ol:lrådet er meget benyttet som todtursterra1D.. Som

ekskursionsområdeer det fredede areal at meget stor værdi, da

det indeholder en mængåetorskell1ge biotoper tildele 1 en ar
~ultureD meget aberørt tilstand. Dat vil således tå stigende

betydning so~ videnskabe11gt fredningsområde. Naturtredn1ngs-
råde'flhu derfor den opfattelse, at dan fredning, der er gennem-

tørt, bør fastholdes, måske endog udvides 1 forbindelse med
en eventuel fredn1ngspl:m tor egnen.

1o1edhensyn til den konkre'G8 sag vil oprettelsen af'

dambrug ved Veggergaard:~virke ødelæggende både på de æstetiske

og videnskabelige værdl'3!'. B1lkørendo turister tår 1 øjeblik-

ket et meget fint natur7)1llede at den brede eng mellemkrat-

klædte skr4m-ter og med let slyngede åløb, og naturforskere ae
skolelærere kan her S011l få steder demonstrere de geologiske
processer, der formede landet.u

I skrivelse I..æ 23. august 196, udbad overfrednings-

nævnet s1g en fornyet udtalelse ira naturtredningsrådet, idet

afsnit A 1 kendelsen ar 21. februar 1949, trIg. overf'rednings....

nævnets opfattelse ikke udelukkede anlæggelse at selve dammene,
og da der tor så vidt angik disse ikke syntes at være tale om

indgreb på de ar afsnit B omtattede 8zealer. Overtrednlngsnævnet
henledte 1 skrivelsen opmærksomheden på, at tredningssagen

ikke i sin t~d syntes rojst særligt EJ.f vandtoruren1ngsmæssige
årsager.

Ved skrivelse ar ,. oktober 196, til arctsfredn1ngs-
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vasenet har naturfredn1ngsrsdet heretter begært tredning8sa~en
tor Sønderup .. genoptabot 1 sin helhed medpåstand om, at der

afslges tl11ægskendelse indeholdende forbud mod anlæg at d~
brug ved åen.

Under hensyn til det foreliggende andragende og for

at fremskynde bebandllncen at aette har amt8rred~ngsoævnet tore-
lØbig kun behandlet fredningsbegæringen tor så vidt angår matr.

nr. 2 .91, Veggergaarde, Sld.vumsogn. Da der toreJA nogen uklarhed

om, hvorvidt dette matr. nr. 'Var omfattet ar fredningen, blev

sagen ved skrivelse at 20. november 1965 forelagt landillSpektør

Nellemarm, Aalborg, der ved skrivelse af 1. 3anuar 1966 ~

opl7se, at dette matr. nr. var udstykket fra matr. nr. 2.1, sst.

og var omfattet at fredningen. BekendtgØrelse 1 meatør at natur-

freda1ngslov8as § lo om tredD1.ngsbegærlngen tor denne e3endom
har været indrykket 1 Statst1dende tæ l. tebruaJ' 1966. Den 'l.
marts s. å. atboldt amtsfredn1ngsDæYn8t møde på ejendommen,

hvortil foruden ejeren og panthaverne 1 ejendommen var lndvars.
let civilingeniør Hakon Frandsen,' naturtredningsrådet, amtsrådet,

sognerådet og tredningsplanudvalget.

I mødet modsatte såvel den ubetingede skødehaver.
Jens Chr. F17ger, som cl vl11ngenlØl' Frandsen sig fredningsbe-
gæringen og torbeholdt sig erstat.n1ng, såfremt dambruget hindre-

des.
På ejendommen hætteJl et privat pantebrevt stort

48!1';oo kr., til thv. gårdejer Anton Nielsen, Vegger~aarde, en

tidligere ejer at ejendommen. Panthaveren er afgået ved døden,

og på tredn1ngsmødet mødte 'I at panthaverens II børn, hvem pante-

-
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brevet er udlagt 1 lice sameje, og erk~rode, at de modsatte
sig dambruGet savel af æstatiske so~ ar økono~iske grunde.

I mødet redegjorde andrageren for sit projekto lIan

oplyste, at han agtede at indrette lto-4; d:l~e .1 engarealet lanes

åen. Han ansøete om tilladelse t1l inden for det fredede omr~de
bakk3husat opføre et mindre DdcitlliDal, men erklærede siei v1111e til at

I

anbringe dette hus 1 en m~dre grusgrav på skråninGen op mod
indkørselsvejen og grave grunden ud, saledes at huset ikke ses

I

fra Aalborg-Hvalpsund landevejen fra et sted, hi\rorder nu ... øst
l,for HalkærvaJe~ - er en rØd villa. H~tkehuset ma anbringes nØd-
I

vendigvls i ~lddelbar nærhed af damrr;ene~og en,anbr1ngelse at
Ihuset uden ror det fredede areal vil være meget\ullenS1gtsmæSSigo

Over damrlJene- til beskyttelse mod tugleangreb "'.ønskes anbraet
sædvanl1ee beskyttelsesnet, men der Vil iøvrig1: ikke forekomme
faste anlæg ved dambrUl;e't. En bolie for fiskemElsteren agtes pla-

o Iceret uden tor det fredede omrade, indo 1 det l;rat, der omg1-,

var gårdeno på en kendelsen vedhæf'tet kopi ar elt luftfoto er
I

huset tor fisket:1esteren betegnet "ltl, hakkehuseit "2" og ommeld-
Ite villa ved landevejen r.:';It •• AndraBeren har a,nf'ørt,a.t anlæget

af dambruget vil mul1ggø~e en effektiv afvanding at ejeren, Jens
Chro Flygers, resterende engareal og lltvanding af en.r;arealet
under naboeJenooDlUOen, matr. orø llh SIIJSto, idet, vandstanden lige
neden for dar.1bruGene ville blive sænket 35'.J+.o U:lø II.ndrageren

har udtalt, at ejeren at matro nro lA formentlig vil fremsætte

erstatningskrav, sårremt dambru~et ikke bliver udførto

Naturfredruncsrådet var ikke repr~enteret 1 mødet,
I

og saeen optoges til kendelse på det foreliggende erundlago

-
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Til afgørelsc, foreligger herefter fredningsbegæring-

811 tor arealet Jned påstl'l1d om forbud mod d,1.D1bru8,og såf'remt

fredningen ikke gennemt'(.ires, spørgsmålet om dispensation fra

de gældende fredningsbef{te:unelser, l det omfang det tora lig ..

gende projekt kommer 1 5tr1d med disse.
1\mtsfredningsnævnet tinder, at de tor området alle-

rede gældende tredn1ngsbeste~elser, der i det væsentlige er
tastsat overensste~enda med den 1sin tid fremsatte f'redn1ngs-
begær1ng, tor nærv.ærendG areals vedkommende yder et tilstrække-

ligt værn tor de landskabelige v.ærd1er og tinde. ikke, at anlæg
at dambrug som ansøgt vil virke skæmmendeeller ødelæggende.
Hensyn findes også at b(~de tages ti2 de betydelige Økonøu1ske

interesser der er torbuldet med da~b~ugets anlæg og til den
tor landbrugsdritten ØD:3kelige afvanding der- muliggøres ved dam-
brugets anlæg, selvpm dlDDe afvanding næppe med føje kan karak-
teriseres somnormal afvanding jfr. ltenclelsens pkt. C.

Idet en tre1n1ng som begært heretter ikke 1 det tore-
liggende tilfælde tindea fornøden, tages den at naturfrednings-
rådet fremsatte begæring om fredning ikke til følge.

Idet bemærkes, at der eftar indholdet ar over1'rede
ningsnævnets art omtalte kendelse undtagelsesvis at dette nævn
kan tillades opfØrelse af' også andre bygninger end de til land ...
brugs. og havebrugs dr:J.ft nødven(1igej~'skal nævnet indst1lle
til over-rredn1ngsnævnet~ at det tillades andrageren at opstille
et hakkehus inden for t'et fredede område på v1lkå1*, .A1 nævnte

grusgrav tillades udgr~vet så meget, at hakkehuset - anbragt

·e
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her • stedse hoiBes skjult set fra et punkt på Aalborg.Rvalp-

sund landevejen, ca. ;0 meter nordøst tor llalkJærsveJanl ud-

munding, .11 uc1gravn1.Dgsplan,plan tor ve3tlltørsel samt w6'D1ng

at ævnte hakkehus medsitutionsplan tørst skal godkendes at

amtstredn1ngsnævnet, der 1 fremtiden skal påse, at huset stedse

fremtræder så dlskret sommuligt, ~ det kun tillades over

dammeDeat lade opsætte sædvanlige beskyttelsesDet modfugle-

&ncreb, ligeledes etter forudgående godkendelse ar nævnet, .11
tIskeaesterbollgen, beliggende uden tor fredet område, stedse
holdes 1 dIskret tarve, såfremt =placeres således, at •

kan ses fra Dævnte landevej, å reklame tor dambruget ved skilt-

ning. selv på egen grund, ej er tIlladt, og ~ de nævnte nl-
kAr sikres gennemen deklara.tlon, således at det påhviler

ejeren at drage omsorg tor, at den tInglyses med pr1mærpriorl-

tet på matr. Dr. 2,dl og tor så Vidt angår tiskemesterbol1gen

matr. nr. 2.1_

I
Et at revnets medlemmert der nærer ikke ringe be-

'tæDIelighed ved, at dambrug tillades p! det pågældende sted.

Vil som et afgørende yderligere vilkår 1 amtsfredn1ngsnæv.nets

henstilling tilføje, .11 det pågældende ålØb fra indtagnings-

stedet hØ3st ml unddrages 60 " ar normal vandføring, således

at etet bugtende ålØb stadig kaD bibeholdes som en hovedbesta.nd4l!'
,<

del 1 det smukke landskab, og .u. elen til enhver t1d værende

dambrugseJer ikke kan forvente tilladelse til yderligere ind-

greb 1 landskabe.t.

L
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9.
Thi bestemI:1es:

Den at naturfredningsrådet tremsatte beg~rlng om yder-
l1gere fredning ar matr. nr. 2.41, Veggergaarde, SJt1vum sogn, så-
ledes at der ikke på denne ejendom kan lndrettes dambrug, tages
lkke til fØlee.

c. !. SC~.iC.I·Lcck.
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

.JÅr 1975~ den l. september, afsagde overfredningsnævnet,_I følgende
t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen nr. 799/48 om fredning af nogle arealer omkring Sønderup
å overfredningsnævn.ets kendelse af 21. februar 1949.

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

Overfredningsnævnets kendel.se skal.ikke være til hin.:.(;;~·

for, at den eksisterende restaurationsejendom på matr.nr. 17 ~t

Ski\~ by og sogn, udvides ved tilbygning som vist på de af arki-
tektfirmaet Niels Krogh Madsen, Års, udarbejdede tegninger l - 4,

~ dateret den 24. april 1975, idet det er en betingelse for den med-
delte dispensation fra overfredningsnævnets kendelse, at enkelthe-
der i spørgsmålet om terrænarbejder forbundet med arbejdets udfø-e-l relse og bygningens ydre fremtræden forudgående forelægges fred-
ningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds til god-
kendelse.

Udskriftens r~ighed bekræftes

~ Vtrlu-rJ J. Fisker •

jk



.. FREDNINGSNÆVNET

FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.Nl 5cZo~

KONG HANSGADE 18. 9000 AALBORG

TLF. (08) 127011

Aalborg, den 9. juni 1983.

Journal nr. Lj 8/82 .

!fe. -r ørn r' (.:enlf.\:; t el' Jen:> Kr-LntmE:::IJlClvc' Chei' t u'lscn,
H~~l'Jw j 7,
o~-:!j() Ni.he.

VEc'dr'. mdl:r. nr. ') l O~J 5 ~. },sLrl,1p~)~:r'(k:, 1j(""gaer]JY. - N,JJeLra.:s-

p') 2. (l t n in (J p 1 (H'C',] l Irul c' t VtJJ Ov·._:r Crr.:cl (l j )'l gsncl~V)1(:'t -::; 1< (;j'l-

----------------------------------------------------------------

VE--'d Fr\':cln!nCJ~3ykPvn'--\t,3 h-fIJC-j'Je" cLi? '!;'./Juvl-:mbor lC)/i7 Or.l

J;',-e"ljn~J ,-"tf n()(Jl~ ,H'Cc1J("~' Oll,lri{]~J :;(I)I,j('r11)" ,'\ blev bL.,:t. f{I.,~Y'.

l r. :5 IFf_ ....

I I, , , j'. ' . L. ') .:.2.' (, ~ ]n,J ( ~'. J l, ,

',,~," . /1 " ::n l. 1 ( Ic'nr)O],c. IJ\' i (J, : lJl~l' DUel' l l' LI1~,'r1 Clf ,,],-=. nævLI l,:

rl
nidle. llr'. Ll.ldhrllCJ cllE:'c (1':1 oL' et ,-;,",Uc,rlt. ~1dlr. ILe. 5 j

. ,
I ';

• (Y;lJigf~' dC'l - [,,'\ fr'edntt'l~Jc;kur.'I~(.t ulCJivr.'1 iYlrx] '-,Lgnatur for
l Y'I Cj •

• 1),.,) ;, 1 . .1'1'))1'\''-\[' 111/19 ';l.(i,Jf'J.";t:('ilr. (h,'r f'r(:\lningr~Yl(:;vn ....t

("'-'1 'i lW//:,:J) r,'r,'Jnin~l:;n"\.'Vr]l:l.'; kenc!( 1',(' I"\(r! m:incl('l.' ,-.enclr'.;Yl~Jr_[',

!lC'!'; ....,l'i(':r ,Jt ;'llil1'i.. J J'J'](i)~Ed,"; I i l "riC' nu'/", 1'111](' iyn--jdl'C'rlJC"Y

)n i I(k, i i. l}' ~"flt C;:.., • "

T 1~)81 kDn~ta.terc-.'c1e lo'reclYli.n~:;nJ'vnc:;I', 01- der P~1 matr.nr.
S 1. 00 S ~ var pluntE:L nJ.JetY'Ll'er'.

Onder næVYlc-::ts be:'3_lotig(:lsc don ,?2.clpriJ 1982 anmodede
Jens KrirrLmr:::1have Chrj.:;l:c:'llsc.:;n, Hdrhøj 'I, ~J.:~'10 Nibe, der vcd

skøde..: tinglyst 7 .maj 1~n9 hClVcl~ lwLJl: matr. nr'. 5 h, ) 1. og

5 2, om ti.11aclelse til forL';Clt al dt'ivc-' tndl'r. Ylr.:) og 5 o

med jl~l~træer, icLet h.::l.Y1 gjorch:: gældc'nclc2, dl eJel af ham l- LJ-
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• pLantede areal ved hans overtagels~ var og ifølge kendelsen

kunne drives som almindelig mark, og at hon derfor kunne ud-
nytce jordene til t:illadt jorClbrugsTIliessig udnyttelse, herlm-

(Jpr jlJ1~træ.sJyrJ( ning, hvore.rt er han P:~ldet f.redc~de havde

pLintet '/000 stk. rv;cJ~Jran l 1~J79, Goou :.;!k. r.)lgrarl -j. 19Bo

og L1Soo stl<. Norman". 9J'nrt -I 19tH. ()111-),; id i ,:r-r't anmocl(~dc han om

tilJ.c1dc'l';i? til ~t ti.1TJLant-c' '.'I't';cllEi 0CJ d(~Yl -i dc'Y]. 0stJ-IOC:: side

,li' fic.1tr'. nr. r l væl'eY1dt.~O~WI](' CIY'Clnplt.'nln-inCi med b l ,:ind(-:::l- l(clV-

• IlJorc.!Jyll'1:1d,; cJmL'3t-:\d, AIlIr.~)r'n;cl:]i]l~j,;kOiJtJ)rel., /1,-11' ind--

~Li IE't, at r'.Ll(lrni_nSJe~J",Y1(_' L',jecCV1C, i nele::']', ror ('n cil110'liq koY'1

r ('I ',l. •:
Ir,.;,,:,,)·L:~r (,;ll:'lj (Vi I"LI Jh.'r~ ()~J med fj(-J'YIC'Ic:~('. af clet ,:.L-

'o j, ,_1::0 ]llc'tCl'j lC, 'l.Li l'il>1 1IC'tll,tik ['cl cll "ii';'I_' (-n lyc;O'])Cf1
, l} (F f' 'Ir \ \ ....C l l (1

~I" • ~ J, ~ , " '-
, - ,

.. Il , r l \ ,\ " ~J (. :~ ( l, i () r J t... __ : l lo (l I"' ~ I", - I

,,."' L _ -. C l c·.L i k )\ (.' I \1 I, i t...

I
H.'n ul'uJ'cn,'1i,1 nu:> I rl'I(:llin~ICr,(, j(d(\YlI:l()lll'l, j:lc~d,o~Yl',;et min-

"I l 't T, \ I 1(!t\ I' cm l-h \ I' a. I I \ l, \ t r l ,\ I e ' L (' ,1<, 1<',,1J. I Ij, I'd 'lit.' cl f V i.k J (.=; S Og
,.l" ,-)i'.'1"C f()y',o~; ti Li),lU" :-11 den ()l;"'ij]dc'-li~c (J Yf1gbcvokS(;c!t..')

t ,i. I ( 1- ,"]1(/ •

•
F'1~'0'dn]{1~JC,'1ævnC't:;I,~ll l'cil.,lle:

Fr(-'dl~i.!l~I(;:"l,Pvnct :"i_V1d(;r', .ll. eJl'l. ,o,l't 1.1 ()vcrfrcuYl i n~J'o:-

11,1.'V:l(·'tc) ld:.'llli..':.'Ii. I;L:I,j. i'l'CJn~~,·r', :l cL ul'rj:'1(lclj~Jt LYI'eJ-

bek l_ædt,=::Ilrcel] er skL'.llc l'rihohlcs Cal" i.r\12b(:vok~:;Y1ing, og

dt den skete tilplc\ntning er i sLrjd m0d fredningens l'o~-

m~ll, og dt ue tilplcJntcc1(,:; llY'Galel' ~lcr'I-'.ftc;1' bør' afdrives 00
freJnL iu i C! t henligge som dyrket l andbrll ~J",H'clll c Iler som

udyrket orclll med mulighed for ot spring2 i lyrlg p~ny.

• lH::.r' Lmc1er

t.:?jerens cmgjvcligt unc1:;kylcle.L-ige Yrl_Lsforsl ;\eJ:;e og 1')(J1yclr.:'-

lige ukonornisl<e og arbejc~smJ;ssige j nd:-;c1t', - a t dfJri vningen

bur .I:~i_ncl(';steL! over et ~1:cemåJog best0r:lJ,lCJ' l'1eY'l'-'ft("'r, d.t c1E"'L
j
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• ~ 1079 med 7000 stk. rødgy~n tilplant~de areal Clf matr.nr.
S i skal være dfdrcvct inden 1ÆdgaY1~en af 1988,

Gooo sLk. rødgran ti1p13ntede actal af
S o skaJ va:>re .lf<J·~'l'V('t ln,=lc:l uc1~FÅYl~;cn cif

Clt det i
J9ho med m~tr. 1'11'.

1990, 09'5 i oq- ~
I.It cl~t .L 1981 JlH.:<J !]~)oo c.;['l<. ~::.Jcrn,.1YJ':; ~rr'(,H t LJr1,jntec1e Elr~a1
af rr'Cltr:r~r. 5 u s!(c11 V,1'1'(::' cd\)rc:v(:t Li]clcil ud~a.Ylg(~n af lS~n.

FrC'dYLLn~]'-;Y~(l::'vn<o't- f LnrJer i.kkt:, Cl;- c1r:Y' j_f:.Jl~J'2 Overfred-
nl.il~J(;:"Q\-nc'l:.~ l~~'YKL-:J ';\ C'r' rllLi I <JV1eJ ['or - :.~c)m df NaturfrE::d-

•
:

J()r(-:ll'~t-clJ I n-insrl ~', ]i]('{! 11l~~\71Jc't· f'indE:-(' :i k1',c', 01: det vil ::;triclc

moc] ]'c1'1dcl:..;cYJ, :,1: ~;\"ld'-l(lY1L' p!"ic1or:'Yl:,i_'1!tY'l.11W::{' foretclgc:s
C1f ['JrJ-l'"'l(i-' ]ldYl(~r~ anlt(:r<:\\-l "'C~(~l 11,,;Jt.->ITlyndi_((hcc-l ,_\f[(:.:r ncJ::r'j;H::r(~

·1 l,'l ~~., (-l L' c11:"l, li ' l "L' !\'_'\()IJr'~t Flr.l(-~l(-Jtli~1~ ..i(~lrlcl}v/~(_t~~ c:lCC]()l'(::l<_;(

•
l lI.. i(\ 1~!, J ( 1- '( I' l () \ \ 1 (" ~

lJI"l!,Cl li (11- I) l J (1~1 i I \" ..\(1 :(llf(T( (_l.

K., I) (l,-(;-Jn\~) l

;:U'::'(.I1yLl'.1ncl'o '\111 :.,ku~rU1\,.:(H:, l, Iq/I i '.;k CC)Y'v,,!rnillq,
J I1.J (~-l \_ lJ c : l 1"\ (_) V l.'" l-j ~ (j, ' / ,) I . l I 1\: 1 t) () t "\ ( l 'I} •

1) ~ \ ') \ l ( '.. \. (:.' ~J , l \ l v J'" l C (.L'] i : 1 l 1- C ..'), \ \ )! l n (}, 1~l r'" c\ l i -' i I I ) I '(I~; r\ u r le "1 (~ .'.L 1,
~OOU K.Ol;(Yl;'ld\Yl 1<'.

DN, V./~~tucl.sci(O'nt. ]\)!'ln J'.1(1YJ:--:tedJ,'nCo(:n, \jjborqvej lo, 9':S3o ~)t(clV-

["i i I ~j .

i\]'-ltUl'JY'cdningsr;\det, AJ;l,J.2. i c>0ad(~
]r.nr. 7,~!/82 ("1G5).

Overfr~dnin0SYlævYlct, AM0Jicgadc 7, 12~G K0b~nh0vn K.
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Gårdejer Jacob Fischer
Højris Mølle
9240 Nibe

Dato: 24. oktober 1984

J. nr.: 2576 0/83

,
Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har i

skrivelse af 15. juni 1983 truffet beslutning vedrørende ialt 11 fritidshuse,
som på lejet grund er opført på Deres ejendom matr.nr. 4 ~, Aastrupgaarde, Veg-
gerby, på areal, som er omfattet af en fredningskendelse af 21. februar 1946.
Ifølge fredningsnævnets afgørelse må husene anses for opført i strid med fred-
ningskendelsen, og de vil derfor være at fjerne senest den l. januar 1991.

Denne afgørelse er påklaget til over fredningsnævnet af ejerne af 6 af
husene - nemlig de på en kortskitse anførte numre 3, 7, 11, 12, 16 og IB - med
påstand om, at husene tillades bibeholdt uden tidsbegrænsning, subsidiært at der
meddeles dispensation for nuværende ejeres og ægtefælles levetid.

Sagens forhistorie er følgende:
I 1946 blev arealerne omkring Sønderup å ved Højris Mølle fredet for

at hindre en fortsat fritidsbebyggelse i det meget smukke område. Fredningen
omfattede ialt 9 ejendomme, hvorpå der allerede ifølge kendeisens oplysninger
var opført ialt 4 fritidshuse. Fredningen blev gennemført i forståelse med
ejerne, med hvem fredningsnævnet havde holdt møde j juni 1945 og februar 1946.
Ved kendelsen blev alt byggeri med undtagelse af landbrugsbyggeri forbudt inden
for det fredede.

I 1980 blev fredningsnævnet bekendt med, at der på det fredede matr.
nr, 4 ~, Aastrupgårde, var beliggende ialt 11 fritidsbebyggelser udover de i
fredningskendelsen nævnte. Efter en række undersøgelser vedrørende disse bebyg-
gelser udtalte Nordjyllands amtskommune, amtsfredningskontoret, i skrivelse af
l. december 1982, at samtlige huse, bortset må~ke fra nr. 7, uanset nogen usik-
kerhed med hensyn til de faktiske forhold måtte anses for ulovlig opført i for-
hold til fredningen. Under hensyn til at flere af husene havde været kendt



,~.

,

•

2

af det daværende fredningsplanudvalg og kommunen i nogle år uden indgriben, an-
befalede amtsfredningskontoret, at husene blev tilladt bibeholdt for nuværende
ejeres levetid.

Fredningsnævnet har under hensyn til, at ingen af husene er anført på
det fredningssagen vedlagte kort og til de fremkomne omend ufuldstændige oplys-
ninger fundet, at samtlige bebyggelser må betragtes som ulovlige i relation til
fredningen. Da bebyggelserne endvidere findes at være i strid med fredningens
formål, har nævnet pålagt Dem som grundejer at bringe lejemålene til ophør se-
nest l. januar 1991, indtil hvilket tidspunkt husene bl.a. skal vedligeholdes på
normal måde. Det bemærkes herved, at lejekontrakt vedrørende grundene er opret-
tet i 1977, og at udlejeren heri fralægger sig ethvert ansvar for det tilfælde,
at offentlige myndigheder stiller krav om fjernelse af husene, ligesom han for-
beholder sig ret til at ophæve kontrakten med det varsel, som måtte blive fast-
sat af det offentlige.

Fredningsnævnets afgørelse er som nævnt påklaget til overfredningsnæv-
net af 6 af de 11 huse, som afgørelsen vedrører. For over fredningsnævnet er for
så vidt angår numrene 3, 7, 11, 12 og 18 nedlagt påstand om, at husene anses som
lovligt opført før fredningen, subsidiært at der meddeles dispensation for nuvæ-
rende ejeres og ægtefælles levetid. For hus nr. 16, som først er opsat i 1963,
ønskes ikke-tidsbegrænse t dispensation, subsidiært forlængelse af den af nævnet
meddelte dispensation.

Under sagens behandling for overfredningsnævnet er der vedrørende hus
nr. 12 fremsendt en af 3 andre berørte ejere underskrevet erklæring, hvorefter
huset har ligget det pågældende sted inden fredningen. Vedrørende lb.nr. 18 er
fremsendt BBR-ejermeddelelse fra kommunen, hvori 1942 er anført som opførelses-
år .

Over fredningsnævnet har under sagens behandling søgt spørgsmålet om
bebyggelserne i området nærmere belyst på grundlag af Geodætisk Instituts luft-
fotos for årene 1945, 1954, 1961, 1968 og 1979. En undersøgelse heraf har - ef-
ter samstemmende udtalelser fra fredningsstyrelsen og amtsfredningskontoret -
sandsynliggjort, at der på grund nr. 7 og 11 kan have været bebyggelse i 1945,
og at der måske har været et hus på nr. 3, medens bebyggelse på nr. 12, 16 og 18
først kan erkendes på billederne fra henholdsvis 1961, 1968 og 1961.

Overfredningsnævnet skal udtale:
Indledningsvis bemærkes, at den i 1946 gennemførte fredning og omstæn-

dighederne i forbindelse hermed må antages at støtte det synspunkt, at der ikke
på daværende tidspunkt fandtes fritidsbebyggelse på det fredede matr.nr. 4 a i
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det omfang, aom nu hævdes af klagerne. fredningen gennemførtes efter aftale med
ejerne, og disse havde ingen anledning til ikke at oplyse om de huse, der den-
gang lå på det fredede. På den anden side kan det næppe anses for helt udeluk-
ket, at der kan have været opstillet et par enkelte skure eller en beboelsesvogn
i området, hvilket luftfoto-undersøgelserne kan give holdepunkt for.

På det således foreliggende grundlag finder over fredningsnævnet at
måtte lægge til grund, at der ved fredningens gennemførelse har henstået en op-
klodset beboelsesvogn på nr. 7, hvorfor denne må anses for at være lovlig. Det
må endvidere omend med nogen usikkerhed antages, at der har været nogen bebyg-
gelse på nr. :5 og 11, som efter det oplyste senere er ombygge t eller udvidet.
Der findes herefter at burde meddeles dispensation til disse 2 huse med deres
nuværende fremtræden.

Husene nr. 12 og 18 findes imidlertid ikke med blot nogenlunde sikker-
hed at kunne anses for opført før fredningen, og disse huse er derfor ligesom
hus nr. 16 ulovligt opført. Under hensyn til de foreliggende omstændigheder
findes dispensation til disse 3 huse ikke at burde meddeles for en længere pe-
riode end til l. januar 1991, hvor også de øvrige 5 huse på matr.nr. 4~, for
hvilke ikke er anket, vil blive fjernet.

Fredningsnævnets afgørelse stadfæstes herefter for så vidt angår hus
nr. 12, 16 og 18, medens afgørelsen for så vidt angår nr. 3, 7 og 11 ændres i
overensstemmelse med det foranstående. Nærværende afgørelse samt fredningsnæv-
nets afgørelse om fjernelse af de pågældende huse vil blive tinglyst på Deres
ejendom i henhold til naturfredningslovens § 64.

De berørte myndigheder og ejere er herfra orienteret om ovenstående.
I sagens afgørelse har deltaget 9 af overfredningsnævnets medlemmer .

Afgørelsen er enstemmig.

Hed7/l:~
rlfH~rmann
Viceformand
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. S~o:G

KONG HANSGADE 18 • 9000 AALBORG

TLF. (08) 127011

Aalborg, den 15. juni 1983.

JOUff7sl nr. 3 l7/ 80 .

l1I'. 0cJ.rdejer Jclcol1 Fiseher,
fJojrj:.; M01'r,,-",

(.12!10 Nibe,

Vc'cJr. m,ltY'. YlY'. Ii 2 orJ /1 f Aa~-:,tl"'l1[)g(i.c~rllC', vcgaec1JY ...

Fr'it iJ~;fJu'~c-' onfyp"t pa r~cJlY', nr. /j d. frc'det v'-.:d

• [",.I:-ILO:J ,li' p·,rl.ilrn," omln"LllU ~:;((H1Ckrl)r' ,', vccJ

H,.,,'jr i,., Mc'l !:' :)~]rl~; rtl't:·" Y'('. 11 J "lrt'.",t. L '-i(1'[(1

{ .
I .1 l i <' d ( I I j. ur cl(~:

, I () L' (t I~~ L ' ,-', ,)l ( ., t I I I ( 'l 1-' l.) j I ~., l- ) ~,11V\, l c; L l :l l I r~ .

I- I
','

I II;

(
.. I 'IC l t' c. ,I ! , \. .

,,l , \,1()(-(- l I C ,;ej C' I " ,, I

i~'~"'J I{J1jl If)~ (l )' ....cl :)t-rl~ '"'rJ (.lJ~_'i 'I

; I. - ') ;1! _~(, ( j ( 1') "l 1_" 'I (- t) ( : 1 () r"' l

[le'r ':; C") en( i (jill,- - .....
(X, ",ll""1'1<' "r f-'ri1 'd'~Yl",I'YlI' lllr' h 1-'.1' t i (Id er-,

• F1'1'11)'11 (ICI::(l,'!:'Vt!l; ",\~' il,'J'c i I, 'I' j' 11 '1'1 ,\n,l''.)f:rl..:lln I j1'J"-

l:Cr)coY'ct· .• 1\:·'lt'j,1rkit( 1':h'l[l[()t".'I, :'il,lr'ii'J~) : ()mmuYJ( (I~I d(~

il \!(l']elcnd, l' it"l'(' f'or i )'fl cl' f", j' l';[.i "'\" r hu:·;cnc'-, Ci'lC,('(' 1-

~.!I.iSenc:; omt r'Nlt l-L~~ :-,:;Li S'S~;l:1;(1 f Y'(~rnrJcl r cl.f V5·:'cilag te.' kO('i-

~kitse (~cJgens hil~g 4).
Ft'cdningsnævYle( c; l.lYlcl(~'Y's(()(Jl.l':icy" er' ITklYlc10t ud J. føJ-

gencle, hvorvec] bl::mærkp'.;, ed. cl(-::t ilciCf: C't lykb'c1cc, med .fu:lcl

n~)jdCjti gh<.::cl at fastsLOl ,'Ll1c: de·' ()l'lYt'i.nelJ ('cl C' hw:os OpfCH'Ol-

~)\::';tid.

A: I-IU~iC' bl-?liU9Cr'lde .i.ndcnfoJ' ,let C'rcciedE:' matT', m', L'f E.. ,
De t fY'emgJY' ~f frE:cln"Lng:;kc'ncl21 ~,("Yl rlf ;.::'l . fel)Y'L>-'l: -I1)/J eJ,

2

-- ----------
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ae der ikke P:l det fredede må opføres yderligere bebyggelse
- bortset fr~ de til landbrugets bedrift 'nødvendige bygnin-
9c-'r, hvortil tegnLng og beliggenhed dog skol godkc:ndcs oE
Yl(t'vne~ - og <...~t der ikkc:: m:t cJ.nbringcs bOl1er, master ellE::r
Li_~jJ1(-'Y1c1e,c1'_'1~kan vLrke (~L-rrrlJ11l'r1(jt.'.Dc:t frcmg,n1T cJ..f .fredY1in~~,:;-

'~',\~.Jt.'n, ,H dOIYle r:lt'('~:iY"ldl:c''3 i 1(;'1Li, oG p5 c:L til bcucr for
fY','(ln.iYlCJ:~">}(JCY1 i f'c'b:"l),]c ,L\)L]) ,-li' 011 Lc'111din,,,pd<t0r '_!df,:,eY'IJ-i.-

iIl;: n". ".

H\)~ '11'.7.

~;, [ I'l/o/ / I. 11
)'/'/ 'ilc'\I C t :j 1'1 ~;LUL'L J'.'(-cJ';l'i:1b:~hu'; rC'Vt'l.

nede);j c'r';l,,:tl~'[ 1111-'cl cL njl T''-l lo 1,1.

~'l~~)).l~~(\\!,-)~·\l, (-1"1':\;( r'\t(-,1 -l, (i(';~l I i.(~li(-(~r'l\ (~\\l~:y'\, 1\.J\l;fi-'(--::'\~l,

", " t'

i l' (" l I \ , • I I

'---

/\}l~jiv,- l_cTt ()J)r{~t'\t-

, ~l '~l,j~ ] V) (f \..-;1; \ li (~()JYL '''L 1-i I J() Lr(t'rlU'~ l'fJ-j~JCJ\-)Yl(lc i kY\Zll-tc)t~ r)0

I' i',; ("':I'i,' (,\I; f'("ic""'(!l, i'('" ll',!(m deri nuværende (\i,'r OVl(,--

I c' "/' ,) r) l ('V-" l ) ~{ ....

"1\'1, 0~_! ,;! ,lj'''1 ud}']!.·,', i (1'i,.)'1.) t(:eYl<h' k0jerl.1p, L i U)yg~JC=t de t IJ[")-

~',L!'de-'11~>: (,l,' ", <'1]('(1/_" Cl' hU"<.'l 1:11
) irr;:nL!''-J:c1C'r SO)"(1 (;t VIYl-

lC'
/ .

S v) r (' )] C h ro. n i c, ~)1/ o v k r o 'J u \ ~)o, V (~ J l (' .

Hlr,·'[ (.;1" o"e',')!"I. O:',kl'iY19 L')');}/)'; ()(~! i_ forbjndcl"C:-: PI'.C]

"'; ,) rn.
Hu'; nr. 21.

Tømrermester Svend Thom~en, L011vlgvej 65, Aalborg.
Huset er ang'Lve Ligt opført i ';ornrneren 1945 og i 19:::'2 ud-
v.~det med CCl.. t) rn'. Don nuv~:erend(' cjc:-:Y' købte huset j ]967

og har beklædt" huset udvendigt o~J ucl';1<lftet taget.e Hus nr. 23.
Else p(-'>der:.~en, JyttevE'j 19, SkovluYlue.

]-Illset er ansrivelLCTt opf\'Jrt i lY jo. [ 1~78 udbedret efter
.)
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svampl2skade og forøget med grundareal på 14 rii'.
Hus nr. 18.

. .. d A cl 'b l . '7 I t v .KemiIngenIør Por Bron n ersen, k ~eroseveJ ,
GrcC)n(}~. Hu se t E~r angi v'21 i~-Jt opfv)Y't undc::r 2 'verdenskri g
eller umiddelbclrt hc:ceFtcr. I 1:)7'3 u.1~ski.ftedes bærc:ncJE'': kon-

,
l')' 'l

,~ .J

1\. ( l I J' I (J ~ : t _ L"'I T ~ Y 1_ l- - l ,J

• ,;("'bet 1"1<1 - :'l',lcJ\.l 1/( L rl)fl(l~~-rc- al. tJ\eff'c' l-'oran:.;letHnillSJ(::r
"'j ,i2(' llYlj(l"lC',-10ve,iv(LL1l';CI! UV('Y'f'or h,lS' {le' eJJer d(~ rnjrHlre

h (']'l hO Id t i i ",O(ll

I l, l (' ,/, ( , ~'), 12, I li ,

1." ug ,.:'0 l()vli~lt G!ll'I,,;1 Il; oST U<!lcJlt,' ,:11 !-IU'; nr. '7 nu-lirJl
)(k~ ue:Lr'clS)L-cs -,-oQrr, l()Vli~l:, (~(lmL ,lrlC"Y'I, _lI. hu';enc' '-\, 11, jq..... ,
21 og 23 har vlPre~ kcnd t af Fre::cJn.i ng-'--3plc1nuc1valget .'.;iclen

1971, og at di.sse 0<] hU:3ene 7, 12, 14, 16 og 18 har væY'(:t
kcndt af St0vri.ng 'kommune: '.,ic1en C::'-i-,l~e[tr--'lsc uf byonings- o~J
boligregistre~, uden at dc::r er grebet iy~, hvorfor man -
under hensynlagen t j l at hUSenl? ikke .i væ.'.;c-:1'lllig grad be-
lclster lanc1.'.'3ka.1Jet hal" f'orc5-;L1(-~t, 'lt hl)SCne forbliver -;.
de nuværende ejeres 1fvetlJ p~ nærmerp a1'l<]jvne betLn8eJser.
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Huse pd matr. nr. 4 f inden for skovbyggelinien.
Hus nr. 8.
Arl)(.~jds!Yland Arne Larsen, Th. Sc1ursvoj 15 A, Aalbor9.

Opfvrrt i 1'1:::8 udE:.'J'l FY'edni.ngsnævnc:ts CiocJkendelse.

B:

HG<:~ (}". L1.

IIl,,'..,CI Cf' clYiC:ivc'Ji']t opFert i J 9C:' l'()rFlc~'ntli_'] l;tden by~qc.:-

l i J l ,-1.cic l e;c-' oS l ,den F ('ed rJ i :l ')S nævr~·,-)t,~ ~JO(:k Hlcl(~ 1:;f? .

111,[',.;nr. 2.

E')j-)i L lloH,(-_' c'.!l1lrr1.~11 onl::r<nSJ 1::173 og or~ll, -"1T samtiui~Jt 01'-

f,,!'i r.d. ~C' I" ::Jt:or'L rc",l«(li s3l:nr med ovc'rda:kket c,tltan, dIt

I Hu') (lY'. 21j.

;f,)\· i\i lir1( \. '. f\~,-l·V,~

1 ~ J ~ ~.r\. ' ) I· ..

,
"

_________ ~ I. __ ~H _
(' I \ t I • " L 1 ) ,-

l t:' I (( \' \ V \ ;"'1,

; ')', I ( )' I 11 I I r \ \ \~:1( i ( l ,I 1 l , I, (.I r) (~ ..: I ~/.l f l l \( i

1 ('1~'~'1" c' (') 1/ l' 'L·'t• _ l- l. ~) ..) ..I', l (t' 'A: () v _~j ~J~

• Ol, ,:!I - r,or,) c:d'0cr~: f..__'L' ZC'll(' 10\'("1 - kan god1<c:'ndes ,:tf Y1:1:V-

nl.1 i'l') nært c':'" ,\:'1'J[Vl1(: vi ]1,2)[', 0U dl hu'; nr. 2 bor fOL'Jc'rJ-

l/ '.' f,jr tJlet ~ YJ'-;llL10!(1 l i l uonc-·J.ovf-'}1.

U~I 11. clJ.!C kO'll C c': k I , 1',lE

') ) TJ t f'-V,'C']'",CJ,",l""u Cl' l:n'). ,,'-- ,-

nr.
CJ'

na"rcionclc' for Jo ~lr ()~,I )';lu.l tmf.!:;:_qcli<JlJcl! ['r,,, <-jeren:,; :,i.ric, 0(';

derefter med forlejereL ful' lE:.::Jcrnc. Dc:t fl'erngor c:nc.1vicjcre
af kontrakterne, at ejcr fr~lægger sig 0thvert ans vor og
ri~.;iko for det_ tilfælde, (le der fr'a offcntJio myndigy\cc]::;

si.de v'il blive stillet krdv om, at det }J':l den hermed bort-
Jejcde parcel opførte !TUS skal f,jl-,;rncs, og E:jcren forbe-

holder' SLg rc:t til at ophlLve kO"ltt'cJ.kten nll,;,] dct varsel, som
m~[te blive fastsat of det ofFc:nei i.ge.
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Fredningsnæ\met skal udtale:

ad husene Då matr. nr. 4"a.
J _

Foreløbigt bemærkes, clt jagthuset nr. 20 i lighed med
dG øvrige huse:: ikke i væsentlig grad skæmme:r landska.bet.

Fl'ec.1ningSYla:,vn2t f'inckl' Hl1der hl.:'n:~ynta0cn til, at frcd-
~ingsl,orlel. ilJ~e:: LKlvj.:-er n()~)en clf de ncrvntc? bcbyggel~:eY' og

t j l de indllt:'ntcdc - omend IlfllJdstællchgc OI!lY::Jninger - tit
r:J'1Jlltlige bc.J.'YUCie1:;cr m:\ beLraulcs (30m ulov]j~je i Y'l:l2.tion
t j l froc1ningc:::n o~J 1. stricl med dC'nncs form,2lJ.. og påJægse1'
Dc-cm som grunJc:jec 1. OV(;L'C!1(;:,[emmel~~e mccl den j lej":"konl!:"'uk-
t'.rne nJ'vn1."O: ~)2st:(liln:,'L(:Je ,..d: bringe lE...'jE.:m~ll(:Yl('ti.l ojJhc.r

0U l1L1.Sl'Y!C-" i',!':'r'YleL ~~U·l..::c;t j .-.!cJnuc..l(' J.:)':)l med 1. i 1føjcYlclc, al.

'11)(;<..:rh: 1.Ylllt·i.l lcj(,~rL\lC:[L(_::; :JphvH' ::.;kc11 vcxJliseholcles P~l YCJr-

I

c"
, l \' \ (, \,1(1!"\ ~'\l ',' t f'(}i'-It\! 11'[= I l()( ,J(-)I\~-II' II~ V\'·-

•
llo1clcc; v,:,d c'flvC'jlJd"'lLYlJYlg, ()~

C,: jt 1r:<JE-:::l ovc'r cen ti.! hw, nr. ;'-4 ti:Jhyggeclc:o, oycrl1,;:]r-
\c;,(l,' t':"y;r\:-l~;(,\:: iild(\11 l.uk'.ul,cl" )~)S:~ J·'cICYY1("i t.:JlcY' c.c:.tcHtv;

;,.r!'3:.t:tl:..::'""'iC,~" r~, I.udl i.1 ,l'lll,:t', ':'['Cj(J('r.:l::;(" i rll.::n1'lOJcl t.il hy- O;j

.l,'-LJ'~d6onC'lovt:l fOY'(-::LiO~jc)r ll'tvU tLlføjCoy~,~C, clt nævne::t ()d.ppC v:il

\ld'l'(': si.nel"l ,',; ~Jodk"'fl(k' ')'-'Vlt'cl::3"n ,:d eJ,'I' op';tjllc::::cJc.: MO!Ji1

Hon,c.::, ou ,1!: []d'vnC:'l. vil v,~:r(-: ':'j nuet ([t ~]odl<E-'ncJ(-;'cic--::Lopr.3ti i Lc.:d,...:

redskabshus med terrcJsse pd de ove:1foY' under 1-3 nævnte vil-

kar.
OVCYlYl<:J?vntegod kcnj e:J se, dc::'C'i Ol' s~\ wtd t: ang5.r c;le.: lUl-

der l nævnte, ''::1' dispE":YJsati.on efter naturfredning':31ovens
§ 34, og for så vidt clng}r de under II nævnte, er dispen-

sati.on frCl l1atu1'fredYllngslovens § 1J,7, l<an i medfør af Sl:UI1Jr1(;

lovs § 58 indbringes for Overfr'edni.ngsnævnE:t, Amalie~JCJ.de 7,
1256 København K., af den, Jer har begæret Fredningsnævnets
afgørelse, FredningssryrRl~pn, NorajyllQnds 0ntsr~d, StDvcing



•
- G -

•

kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger fra den Qag, afgørelsen er

meddelt den pågældende lddgeberettig'j' .
. I

,I ,..1 :::1(, ....... 't~,..,"""t~..,:GS~·;,,·c; f;.2"" I ,.,-
".O"I~~v ~'" /, . /

; ,. 1.;,.;.-// / / //..~
"~'c 1/ 1/;//- _t'f~r ",l.' [1- /----;/(..- <, ,

B.Llag. /8.Brwm de: Neergø2r:f'cJ.

T i.'1 orienn'r i.ng, ide t eter vcdlæSJgcs [(Opl clf bi laifLj .
;o(F{'''-.clYii.(19~;-,;cYY'c.ISl'n, Ama,Li~'Jcl(l(:: J_l, l;))(, \øbcnhClvn K., ') E'kscmpl.

NO['c! ,j y l l a nc~'; Air, t~: \(ommutlt.', L (:::>krl 1. ::;k forvel l t· n i nu,
Nic·l':: L;O\ir'.',v,'j r-\o, :~~I;'O !"c1H'or~J ~30.J{'.nr.8-'lo-]o/'?'3-:).

;\[,1 t '- !'Y'E,,!n i. \ .~l~;konl: orc t, IJ i <,c, 1 c; Iwhr ~)v<.:,j .',0, C),~'!o 1\0. ! borg S0.
l c. ('J'. 8- /u-') .-/1/ -'>J -b~ .

r), '\Y'l'J':(':' ';1;::1 "rfrr.,'i""·L11CI'<"('f('YliVICI rY'(dC'y'ikc'J~(-'-r(r l"([J,n..ldc-:;l l,
1__ <.( • _ ... \ l _ " , l l ,,) -' .. ~ ,) , 1. L. ,)

.IUGC) '\'.:J:J(:r1YclV1i -1

!)~], v./~l.,',l. '3('1 I:. !lI . JU'Hi Mr)rI·:tcd J(-"l~'cn,
V i r-cJ r 'I \': I l (), 9 ' )') ;l I (', \/Y' i ri I, •

:; c ( , v C' .L I l ~J K o r. l r,ll 1:1 C, C) ') ') (J :; r I. \ Vr'i n ~: •
IH'i.t't';rrl(-;';t.,'.' fcu Con:'lY P"dc'J'~J(n, \j(".;lu V,l'(l~~,,: /\Il( 2/1,

~)ooo /\01])02"(:, •
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Fredningsnævnet
" for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

TInghuset, Gammeltorv B
9000 Aalborg, TIf.0812 71 11

KtU- NI. \c l~. 00

Aalborg, den 16. januar 1991.

Per Brand Andersen,
Syren vej 14,
8500 Grenå

Vedr. bygning på lejet grund af matr.nr. 4 a Aastrupgårde,
Veggerby.

Ved fredningsnævnets kendelse af 21. februar 1946 blev arealerne
omkring Højris Mølle fredede, bl.a. således, at yderligere
bebyggelse - bortset fra bygninger til landbrugsformål - ikke var
tilladt. Det fremgår af fredningsnævnets protokol, at arealerne
inden kendelsen på flere møde i nævnet var besigtiget og
gennemgået, og der herunder var konstateret tilstedeværelsen af
enkelte sommerhuse i området.

I 1980 konstaterede nævnet, at der på matr.nr. 4 a Aastrupgaarde,
Veggerby - indenfor det fredede område - var opført et antal
fritidshuse på lejede parceller. Der foretoges besigtigelse og
foretoges omfattende undersøgelser til konstatering af, hvornår
de enkelte huse måtte være opført, idet det til dels gjordes
gældende, at opførelsen havde fundet sted inden- fredningssagens
rejsning .

Ved skrivelse af 15. juni 1983 (j.nr. 317/80) pålagde s det gdr.
Jacob Fischer som ejer af ejendommen at drage omsorg for, at
bl.a. det sommerhus - betegnet nr. 18 på en til sagen
udarbejdet skitse - som De nu er ejer af inden 1. januar 1991
blev fjernet som opført i strid med fredningskendelsen, idet
huset ikke var angivet på fredningskortet og det ikke ved
oplysningerne for fredningsnævnet iøvrigt fandtes sandsyn-
ligtgjort, at huset eksisterede inden fredningen.
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Overfredningsnævnet stadfæstede den 24. oktober 1984 afgørelsen
for så vidt angår hus nr. 18, idet det yderligere anførtes, at
dette hus ikke havde kunnet konstateres på luftfotos fra 1945 og
1954 men først i 1961. "

Ved skrivelser af maj 1990 og 18. november 1990 har De anmodet
nævnet om genoptagelse af sagen til ophævelse af pålægget eller
forlængelse af dispensationen, idet De dels har henvist til de
tidligere oplysninger, dels til nye oplysninger om opførelses-
tidspunktet.

I et møde den 6. december 1990 har Thorkill Pedersen afgivet
forklaring og nævnet har derefter genoptaget sagen.

Nordjyllands Amt, landskabskontoret har i december 1990 overfor
de øvrige sommerhusejere i området indskærpet fjernelsespligten
men har under hensyn til genoptagelsen stillet sagen i bero i
forhold til Dem.

Den 3. januar 1991 har nævnet foretaget en besigtigelse af
området.

Jeg vedlægger udskrift af nævnets protokol for den 6. december
1990 og den 3. januar 1991 og under henvisning til voteringen i
sidstnævnte udskrift, som nævnets kommunalvalgte medlem har
tilsluttet sig, finder nævnet ikke grundlag for at ændre det
tidligere meddelte pålæg om fjernelse af hus nr. 18. Fristen for
fjernelse forlænges till. maj 1991.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 stk. 1 kan i medfør af § 34 stk. 2 jfr. § 58
inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken
15, 2970 Hørsholm, af den, der har begæret nævnets afgørelse,
Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Støvring kommune
og Danmarks Naturfredningsforening.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskredse Tinghuset, Gammeltorv 6

9000 Aalborg, TIU,12 7111

REG. NR. \ O \ ~ . O O
Aalborg, den 15. marts 1991.

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 8 NAR. 1991
Vedr. bygning på lejet grund af matr.nr. 4 a Aastrupgårde, Vegger-
by.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse d.d.
til Henning Norre Larsen og Søre Bie., Sortsøe Jensen

•

~.Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, ~70 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej
30, 9220 Aalborg øst.
Støvring kommune, 9530 Støvring.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, Isaksvej
10, 9530 STøvring.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Frede Thomsen, Lærkevej 16, 9530 Støvring.
Gert Fiseher, Veggerbyvej 2, 9541 Suldrup.

! .
I

Miiljoministeriet
~kov- og N~turstYl'el~~l

J.nr. SN 1"( II l t '-f -60I~
Akt. nr. 2 .

~.V



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskredse Tinghuset, Gømmeltorv 6

9000 Aalborg, Tlf. 127111

Aalborg, den 15. marts 1991.

Henning Narre Larsen
Godske Lindenovsvej 259
9210 Aalborg Sø

Vedr. sommerhus nr. 12 på matr.nr. 4 a Astrupgårde, Veggerby.

I
Ved fredningsnævnets kendelse af 21. februar 1946 blev area-
lerne omkring Højris Mølle fredede, bl.a. således, at yder-
ligere bebyggelse - bortset fra bygninger til landbrugsfor-
mål - ikke var tilladt. Det fremgår af fredningsnævnets
protokol, at arealerne inden kendelsen på flere møder i næv-
net var besigtige t og gennemgået, og der herunder var konsta-
teret tilstedeværelsen af enkelte sommerhusei området.

•

I 1980 konstaterede nævnet, at der på-matr.nr. 4 a Aastrup-
gaarde, Veggerby - indenfor det fredede område - var opført
et antal fritidshuse på lejede parceller. Der foretages besig-
tigelse og foretages omfattende undersøgelser til konstatering
af, hvornår de enkelte huse måtte være opført, idet det til
dels gjordes gældende, at opførelsen havde fundet sted inden
fredningssagens rejsning.

Ved skrivelse af 15. juni 1983 (j.nr. 317/~0) pålagdes det
gdr~ Jacob Fischer som ejer af ejendommen at drage omsorg for,
at bl.a. det sommerhus - betegnet nr. 12 på en til sagen ud-
arbejdet skitse - som De nu er ejer af inden l. januar 1991
blev fjernet som opført i strid med fredningskendelsen.

Afgørelsen stadfæstedes af Overfredningsnævnet den 24. okto-
ber 1984.

De har nu ved skrivelse af 27. december 1990 anmodet om til-
ladelse til fortsat at bibeholde sommerhuset.

I r

Da der ikke er fremkommet nye oplysninger, har frednings-
nævnet besluttet ikke at genoptage sagen for så vidt angår
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det nævnet huse.

Fristen for fjernelse af sommerhuset forlænges til den l. maj
1991.

Jeg kan oplyse, at kravet om fjernelse er opretholdt for samt-
lige huse der var omfattede af Overfredningsnævnets påbud.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 stk. l kan i medfør af § 34 stk. 2 jfr. § 58
inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågælden-
de klageberettigede, indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 .Hørsholm, af den, der har begæret nævnets
afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd,
Støvring kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

Tinghuset, Gammeltorv 6e 9000 Aalborg, TI1.0)3 12 71 11

Aalborg, den 15. marts 1991.

Forstander Søren Bie
Blæsbjergvej 15, Langelund,
7323 Give

, Vedr. sommerhuse nr. 19 og nr. 23 på matr.nr. 4 a Astrupgaarde, Veg-
gerby.

Ved fredningsnævnets kendelse af 21. februar 1946 blev area-
lerne omkring Højris Mølle fredede, bl.a. således, at yderli-
gere bebyggelse - bortset fra bygninger til landbrugsformål - ikke
var tilladt. Det fremgår af fredningsnævnets protokol, at area-
lerne inden kendelsen på flere møder i nævnet var besigtiget
og gennemgået, og der herunder var konstateret tilstedeværel-
sen af enkelte sommerhuse i området.

• I 1980 konstaterede nævnet, at der på matr.nr. 4 a Aastrupgaar-
de, Veggerby - indenfor det fredede område - var opført et antal

fritidshuse på lejede parceller. Der foretoges besigtigelse og
foretoges omfattende undersøgelser til konstatering af, hvor-
når de enkelte huse måtte være opført, idet det til dels gjor-
des gældende, at opførelsen havde fundet sted inden frednings-
sagens rejsning.

Ved skrivelse af 15. juni 1983 (317/80) pålagdes det gdr. Jacob
Fischer som ejer af ejendommen at drage omsorg for, at bl.a.

de' sommerhu~- betegnet nr. 19 og nr. 23 på en til sagen ud-
a~bejdet sk~tse - som ejes af Dem og Else Pedersen inden
l. januar 1991 blev fjernet som opført i strid med frednings-
kendelsen.



Afgørelsen stadfæstedes af Over fredningsnævnet den 24. ok-
tober 1984.

De har nu ved skrivelse af 29. december 1990 - på egne og
Else Pedersens vegne - anmodet om tilladelse til fortsat at
bibeholde sommerhusene.

Da der ikke er fremkommet nye oplysninger har fredningsnævnet
besluttet ikke at genoptage sagen for så vidt angår de nævnte
huse.

Fristen for fjernelse af husene forlænges til den l. maj 1991.

• Jeg kan oplyse, at kravet om fjernelse er opretholdt for samt-
lige huse, der var omfattede af Overfredningsnævnets påbud.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 stk. l kan i medfør af § 34 stk. 2, jfr. § 58
inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede, indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af den, der har begæret nævnets
afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Støv-
ring kommune og Danmarks Naturfredningsforening .

• Sortsøe Jensen



REG. NR. \ C) \ (p . oo
P'REDNINGSNÆVHET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 19.08.92.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 3D,
9220 Aalborg ø.

Vedr.FS 23/1992: matr.nr. 1 i Skivum by, Skivum. - Etablering af
grødeoptagningsplads på areal omfattet af åbeskyttelseslinie og
deklaration tinglyst 6. marts 1946. (Deres j.nr. 8-70-51-31-861-2-
92. )

Under henvisning til
besigtigelse den 30.
godkender nævnet, at
grødeoptagningsplads i

------Oeskrivelse.

Deres skrivelse af 1. april 1992 og
udskrift vedlægges,

ejendom etableres en
fremsendte tegninger og

juli 1992, hvoraf
der på ovennævnte

overensstemmelse med

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 3~ og § 47 a, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Klage indgives skriftligt til nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og
rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

ø. 1- li l. ~:J:Jel~
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

00"'

Dato den 18. januar 1994.

PS 84/1993: Vedr.matr.nr. 4 i m.fl. Åstrupqårde, Veggerby.

Ti~ orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Danmarks Naturfond tilligemed udskrift af besigtigelsen
den l6.december 1993.

Sortsøe

""'\~r-~
Jensen.

~l. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
3. støvring kommune.
4. Års kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening ved Eilif Holle Jørgensen, Års.
7. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, støvring.
8. Buderupholm Statsskovdistrikt.
9. Holger L. Holm.
10.Peter Mikkelsen, Års.
ll.Frede Thomsen, Støvring.

:LI
y
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 18.januar 1994.

Danmarks Naturfond,
Nørregade 2,
1165 København K.

FS 84/1993: Vedr.matr.nr. 4 i m.fl. Åstrupgårde, Veqgerby.
Deres j.nr. 0915-5.

•
Under henvisning til Deres ansøgning af 30. november 1993,
besigtigelse den 16. december 1993 samt Deres skrivelse af
22. december 1993 skal herved meddeles, at fredningsnævnet
har truffet følgende afgørelse:

Nævnet tillader, at der som ansøgt etableres stianlæg med
tilhørende spange og plantes egekrat på et areal mod nord.

Nævnet godkender endvidere, at der etableres overnatnings-
plads på det areal, der er vist på kortbilaget til Deres
skrivelse af 22. december 1993.

Med hensyn til det areal mod syd, hvor der ligeledes ønskes
tilplantning med eg, skal ~ævnet udtale, at beplantning efter
nævnets opfattelse kan ske uden nævnets tilladelse, idet are-
alet på fredningens tidspunkt var beplantet.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, meddelt dispensationer fra overfrednings-
nævnets kendelser af 21. februar 1949 og 9. december 1982.

•
Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet,
der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse.
Tilladelserne må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelserne
bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år.

Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen .

• fJl~rn_atl'F1 )~ll( 1'1 OOC I

I ~J 1\ H. 1994
tQlnr;' r ~l
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•
År 1993, torsdag den 16. december kl. 14.00 foretog
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 84/1993: Vedr. matr.nr. 4 i m.fl. Åstrup gårde, Veggerby.
Etablering af stianlæg, overnatningsplads, samt beplantning på
arealer omfattet af overfredningsnævnets kendelser af 21.
februar 1949 og 9. december 1982.

• Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det for støvring
kommune valgte medlem, Frede Thomsen. Det for Års kommune
valgte medlem havde meldt forfald.

For Nordjyllands amt mødte Aase Pedersen.

For støvring kommune mødte kommuneingeniør Hjørne.

For Aars kommune mødte Harry Nielsen og kommuneingeniør
Seidenfaden.

For Danmarks Naturfredningsforening, Aars, mødte Rosa Brandi.

• For Danmarks Naturfredningsforening, Støvring, mødte Børge
Henningsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Hansen og H.
Staun.

Der fremlagdes:

1-5. Skrivelse af 15. november 1993 fra Danmarks
Naturfredningsforening med 4 bilag.

7-8. Skrivelse af 30.november 1993 med 1 bilag fra Danmarks
Naturfredningsforening.

9. Kopi af skrivelse af 7. december 1993 fra Buderupholm
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• statsskovdistrikt til H. Staun.

Jørgen Hansen redegjorde for Danmarks Naturfonds erhvervelse
af arealer omkring Højris Mølle. Det er Danmarks
Naturfredningsforenings hensigt at foretage naturpleje og gøre
området bedre tilgængeligt for offentligheden. Som led i
naturplejen ønsker man at skabe egekrat på et areal mod nord,
som ikke tidligere har været beplantet, men har henligget som
græs. Man ønsker endvidere at plante egekrat på et areal mod
syd, som tidligere har været beplantet.

Området indgår i amtets stisystem. For at muliggøre en rundtur
i området er det tanken at etablere et par trampestier samt 2
steder spange over åen. Endvidere ønsker man at etablere en
primitiv overnatningsplads. Man forestiller sig et areal på 10
x 20 meter omgivet af et fodhegn. Der skal etableres et
multtoilet, vandhane, bålplads samt borde og bænke.

Aase Pedersen oplyste, at amtet ser positivt på forslaget og
indstillet på at meddele de fornødne tilladelser. Man er dog
betænkelig ved den foreslåede tilplantning af det trekantede
areal mod syd. Dette område er nationalt geologisk
interesseområde, og man finder, at en tilplantning vil sløre
de særlige geologiske forhold .

• Uffe Laursen bemærkede, at Skov- og Naturstyrelsen støtter den
foreslåede etablering af egekrat. Arealet mod syd er omfattet
af skovlovens bestemmelser om fredskovspligt. Han ville ikke
afvise, at særlige geologiske forhold kunne begrunde, at
arealet eller dele heraf ikke blev genplantet, men han
opfordrede amtet til nærmere at redegøre for disse forhold.

H. Staun bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ønsker
at samarbejde med amtet også vedrørende det trekantede areal
mod syd, men pegede på, at arealet af sig selv vil springe i
skov, hvis der intet sker.

Hjørne oplyste, at Støvring kommune finder, at der er tale om
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et godt projekt, som man gerne ser fremmet.

Rosa Brandi oplyste, at Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomiteer ligeledes anbefaler forslaget.

Nævnsformanden bemærkede, at fredningskendelsen fra 1949 næppe
er til hinder for genplantning på arealer, der var beplantede
på kendeIsens tidspunkt. I så fald kan nævnet ikke forbyde
tilplantning af arealet mod syd, og spørgsmålet bør derfor
forhandles direkte mellem ejeren og amtet og
skovmyndighederne.

Han spurgte endvidere, om man havde overvejet andre
placeringsmuligheder for overnatningspladsen end den
foreslåede, der ligger ganske tæt ved et tidligere, meget
omtvistet sommerhus, som nævnet har krævet fjernet.

Jørgen Hansen oplyste, at man ikke nærmere har overvejet andre
placeringsmuligheder. Den foreslåede placering er valgt efter
flere hensyn, herunder beliggenheden tæt ved stien, og
muligheden for vandforsyning. Man var dog naturligvis
indstillet på at overveje andre placeringsmuligheder.

Nævnet voterede.

Der var enighed om, at det vil være ubetænkeligt at tillade
stianlægget med tilhørende 2 spange samt at tillade etablering
af egekrat på arealet mod nord. Der var endvidere enighed om
at lægge til grund, at beplantning på arealet mod syd kan
foretages uden nævnets samtykke.

Med hensyn tilovernatningspladsen var der enighed om, at den
foreslåede placering i skovbrynet, hvor nævnet tidligere har
afvist bebyggelse, vil være uheldig, og at det derfor bør
henstilles til ansøgeren at finde andre placeringsmuligheder.

Sagen udsat på forelæggelse for det for Støvring kommune
valgte nævnsmedlem.
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Sagen udsat.

Sortsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT
Gammelto" 6,
9000 Aalborg
TeJef'OD 98-12.7I.U

Ifodtaqet I
,:<'0'1- "C'/ I'JAWr'lrvrA.ISen

..r;~

Dato 17.april 1996.

FS 43/1995: Indretninq af
Højris Kølle, Højrisvej 19,
Astrup qårde, veqqerby, der
kendelse af 21.februar 1946.

primitiv overnatninqsplads ved
Veqqerby, på matr.nr. 4 i m.fl.
er omfattet af fredninqsnævnets

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Danmarks Naturfond tilligemed udskrift af nævnets
besigtigelse den 2. april 1996 .

•
Sortsøe Jens

• ,,'l.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8 •

Skov- og Naturstyrelsen.
Danmarks Naturfredningsforening.
Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, støvring.
Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
støvring Kommune.
Holger L. Holm.
Peer Lindof.
Buderupholm Statsskovdistrikt.

• iljø· og Energiministeriet
~kov- og Naturstyrelsen

J.nr. SN 1996 - \ 2. \ \ }\"-I . 0007 e;(
Akt. nr. l



Tirsdag den 2. april 1996 kl. 11.00 afholdt Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt besigtigelse og forhandling i

FS 43/1995: Indretning af primitiv overnatninqsplads ved HØj-
ris Kølle, Højrisvej 19, Veqgerby, på matr.nr. 4 i m.fl. i-
strup gårde, Veggerby, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 21. februar 1946.

•
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det kommunalvalgte
medlem, Peer Lindof.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Danmarks Naturfond mødte Jørgen Hansen.

For støvring kommune mødte kommuneingeniør Hjørne.

For Buderupholm statsskovdistrikt mødte Jan Christensen.

Der fremlagdes

• skrivelse af 18. juli 1995 fra Danmarks Naturfond med 2 bilag,

kortbilag nr. 4-6,

skrivelser af 21. december 1995 og 23. februar 1996,

skrivelse af 20. februar 1996 fra Nordjyllands amt med 3 bi-
lag, og

skrivelse af 24. august 1995 fra støvring Kommune.

Formanden påtalte, at
og afsat et skæmmende
det gamle sommerhus,

der var sket fældninger på skovskrænten
kørespor i forbindelse med fjernelse af
særligt under hensyn til, at ejerens
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opmærksomhed ved nævnets skrivelse af 1/8 1995 var henledt på
kendeIsens bestemmelser om skovskrænterne og terrændringer.

Jørgen Hansen påviste den påtænkte placering af overnatnings-
pladsen af et areal på ca. 8 x 15 m. Naturfonden er indstillet
på at aftale med amtet i hvilken grad, der skal foretages ud-
jævning af terrænet, samt hvorvidt der skal tillades gravet en
rende i skyggesiden af arealet med henblik på afvanding.

Hjørne og Jan Christensen havde ingen indvendinger mod place-
ring af lejrpladsen.

Nævnet voterede og besluttede at godkende etablering af en
lejrplads på ca. 8 x 15 m under forudsætning af, at der fore-
tages retablering af terrænet, således at der i samarbejde med
amtet udarbejdes en plan for evt. etablering af plateau, re-
tablering af terræn samt græsdækning. Denne plan skal forelæg-
ges for fredningsnævnet til endelig godkendelse.

Således passeret.

Sortsøe Jensen •

•



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT
Gamme1torv 6,
9000 Aalborg
Telefon 9S.12.7J.U Dato 22.april 1996.

Danmarks Naturfond,
Nørregade 2,
1165 København K.

FS 43/1995: Indretning af primitiv overnatningsplads ved Højris
Mølle.

Ved skrivelse af 18. juli 1995 har De anmodet om fredningsnævnets
.. dispensation til indretning af primitiv overnatningsplads på

matr.nr. 4 i m.fl. Åstrupgårde, Veggerby.

Arealet er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 21. februar
1946, hvoraf bl.a. fremgår, at "de med Skov, Krat og Lyng bevoksede
Arealer samt udyrkede Skrænter skal opretholdes i deres nuværende
Tilstand, således at de træbevoksede Arealer, herunder Krattene,
bevares som sådanne og "Gravning af Grus, Sten, Sand, Kalk,
Mergel o.a. må ikke finde Sted, ligesom Afgravning eller Planering
af den naturlige Jordsmon er forbudt .••.. "

Nævnet besigtigede arealet den 2. april 1996, hvoraf udskrift ved-
lægges, og besluttede at imødekomme ansøgningen under forudsætning
af, at der foretages retablering i terrænet, og således at der i
samarbejde med amtet udarbejdes en plan for evt. etablering af pla-
teau, retablering af terræn samt græsdækning. En endelig plan skal
forelægges fredningsnævnet.

Dispensationen meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skrift-
lig klage indsendes til fredningsnævnet. Dispensationen, der
bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år, må ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet.

Sortsøe Jensen.



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

REG. N R. t D l G· o o

Aalborg, den 17. juli 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
9220 Aalborg ø.

FS 43/1995: matr.nr. 4 i m.fl. Åstrupgårde, Veggerby - indretning af primitiv
overnatningsplads ved Højris Mølle, Højrisvej 19, Veggerby, der er omfattet af fred-
ningskendelse af 21. februar 1946.
Amtets j.nr. 8-70-50-73-845-4-95.

Med skrivelse af 25. juni 1996 har De fremsendt en plan til retablering efter etablering
af primitiv overnatningsplads på matr.nr. 4 im. fl. Åstrupgårde, Veggerby, jfr. nævnets
dispensation af 22. april 1996.

Det meddeles herved, at planen kan godkendes .

• Sortsøe Jensen

kopi til
l.Skov- og Naturstyrelsen.
2.Danmarks Naturfredningsforening.
3.Danmarks Naturfredningsforening v/O.Bjerregaard, Støvring.
4.Støvring kommune.
S.Holger L. Holm.
6.Peer Lindof.
7.Buderupholm Statsskovdistrikt.

ei1jø- o~ EnergiminiRteriet
Skov- og Naturstyrelsen _./
J.nr. SN 1996 - \ ':l. \ \ / \\.{~OCo '7 ~.
Akt. nr. L



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

REu. NR. t o Ile>. 00

Aalborg, den 31. juli 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.

FS 33/1996: Etablering af kvægtunnel under Hyldal Møllevej på matr.nr. 1, 2a og
5 Hyldal by, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972 om fredning af Sønderup å-dal.

Ved skrivelse af 17.juni 1996har De på vegne Dorthe Rasmussen anmodet om frednings-
nævnets tilladelse til, at der etableres kvægtunnel som ovenfor nævnt.

Under besigtigelse den 25. juli 1996 oplystes det, at der på ejendommen er ca. 40 dyr,
der ikke er malkekøer, og at etableringen af en kvægtunnel ville kræve fjernelse af ca.
320 kubikmeter jord. Ejeren ønskede ved kvægtunnelen at sikre en jævn afgræsning i hele
det fredede område navnlig om vinteren.

Kopi af mødereferat vedlægges.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972,hvorefter området
skal bevares i den da eksisterende stand, således at terrænændringer ikke må foretages.

Efter votering har nævnet besluttet ikke at imødekomme det ansøgte, idet de økonomiske
og dyrkningsmæssige interesser ved etablering af kvægtunnelen ikke har tilstrækkelig vægt
i forhold til de fredningsmæssige interesser og formål. Der lægges herved bl.a. vægt på
omfanget af den påtænkte udgravning set i forhold til kvægholdets størrelse.

Fredningsnævnets afgørelse, der er truffet i henhold til Naturbeskyuelseslovens paragraf
50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

e
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Torsdag den 25. juli 1996 kl. 10.45 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse og forhandling i

FS 33/1996: Etablering af kvægtunnel under Hyldal Møllevej på matr.nr. 1,2 a,og
5 Hyldal by, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972 om fredning af Sønderup å-dal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, suppleanten for det amts-
rådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det kommunalvalgte medlem, Peer Lindof.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.
lA
• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ole Bjerregaard.

Ejeren var repræsenteret.

Der fremlagdes

skrivelse af 17. juni 1996 fra Nordjyllands amt med bilag A med underbilag 1-5.

Ejeren påviste den ønskede placering af tunnelen, der skal have som format at sikre
kvægets frie adgang til græsning på hele ejendommen, hvilket vil sikre en mere jævn
afgræsning i det fredede areal navnlig om vinteren. Besætningen er på ca. 40 dyr, der
ikke er malkekøer.

Per Hounum oplyste, at der til etablering af en rimelig tunnetl skal fjernes i alt ca. 320
kubikmeter jord, hvorfor projektet er temmelig kostbart. Ramperne vil strække sig ca.
25 meter ind på arealerne på begge sider af vejen.

Nævnet voterede og tilkendegav, at man fandt projektet for indgribende, og at der var
misforhold mellem ejerens driftsmæssige interesse og fredningsinteresserne i området,
hvorfor dispensation ikke kunne meddeles.

Ejeren vejledtes om klageadgang.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

I<t b. N K l O l~ . O O

Aalborg, den I8.august 1997.

Danmarks Naturfond
Nørregade 2
1165 København K.

Vedr. FS 34/1997: Ansøgning om tilladelse til at opføre et fårehus på skovejen-
dommen Højris MøUe, matr.nr. 1 k Skivum by, Skivum, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 21. februar 1949 (j.nr. 0671-8)

Ved brev af 8. juli 1997 har De søgt om nævnets tilladelse til at opføre et fårehus på
ovennævnte ejendom til brug ved plejen af arealerne. Huset, der er projekteret til ca. 2,5
x 3,5 meter, vil blive opført i nye træmaterialer, som males svensk-rød eller sort, og taget
vil bestå af en sort stålplade. Huset vil blive placeret på arealet i hjørnet mod Højrisvej
og vil blive fjernet, hvis arealet overgår til anden driftsform.

Af kendelsen fremgår, at der ikke på det fredede areal må opføres yderligere bebyggelse
bortset fra de til landbrugs- og havebrug nødvendige bygninger dog med nævnets
godkendelse.

Nævnet har skriftligt behandlet sagen og har besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte
på betingelse af, at husets vægge males sorte eller med en mørk jordfarve.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturkla-
genævnet. Klage fremsendes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes,in-
den klagefristen er udløbet og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBOORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 22.12.97.

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg 0 .

• FS 59/1997: Matr.nr. 4 k Åstrup gårde, Veggerby.
Amtets j.nr. 8-52-54-845-1-96.

De har den 28. november 1997 anmodet om tilladelse til op-
stilling af tre informationsplancher ca. 70 x 100 cm på
matr.nr. 4 k Åstrup gårde, Veggerby, ved Torndalsvej.

Ejendommen tilhørende Danmarks Naturfond er omfattet af fred-
ningskendelse af 21. februar 1946 vedrørende arealer ved Høj-
ris Mølle i Sønderup å-dal.

Skov- og Naturstyrelsen (Buderupholm Statsskovdistrikt) har
været inddraget i sagen.

Sagen er behandlet i medfør af forretningsordenens § 9, stk.
4.

Fredningsnævnet meddeler herved dispensation til det ansøgte
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50. Denne afgørelse kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Skriftlig klage
skal indsendes til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke ud-
nyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt d~n
ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 20.03.98.

Landinspektør Birgitte Juhl
Jyllandsgade 33,
9600 Aars

REb"NR \ 0110· 00.

FS 11/1998: Vedr. vandledning over matr.nr. 5 g Skivum.

Ved skrivelse af 12.februar 1998 har De ansøgt om lovliggørelse ved dispensation af en
vandledning, de er nedgravet over matr.nr. 5 g, 19 f, l k og 5 v Skivum., t>' \o . O' () Y \o'i~-00
Ejendommene er omfattede affredningsnævents kendelser af 21. februar 1946 og 26. marts 1979,
der indeholder bestemmelser om, at lyng- og skovarealer skal henligge bl.a. uden terrænændringer

Efter en besigtigelse kan jeg konstatere, at det oprindelige terræn i det væsentlige er retableret,
og at der kun i beskedent omfang er sket indgreb i bevoksningen.

Der meddeles henned dispensation til lovliggørelse. Det forudsættes, at der foretages afsluttende
udjævning, hvor nedgravningen er sket, og at der er indhentet samtykke fra lodsejerne.

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

Dispensationen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

•
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Vedr. vandledning på matr.nr.
sg m.fl. Skivum by, Skivum.

Aars, den 19.01.199~

8ldnkclnummo, 27li
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 02.04.98.

Rtb. NR. \ O \ \o . O O .

Støvring Kommune
9530 Støvring

FS 14/98: ladebygning på matr.nr. 6 e Åstrup gårde, Veggerby.

Deres j.nr. 052/98-980226f

Den 26. februar 1998 har De for Bodil og Helge D. Jensen forelagt fredningsnævnet en
anmeldelse om opførelse af en tilbygning til laden på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. februar 1949, uer-tiltader
opførelse af nødvendige driftsbygninger.

Ladebygningen vil ifølge fremsendte tegninger m.v. få. et areal på 246 kvadratmeter.

Ejerne har over for nævnets formand oplyst, at tilbygningen vil blive gulkalket som den
eksisterende lade, få. samme højde, bredde og taghældning som denne, samt tilsvarende
tagdækning, og at maskiner m.v. på arealet vil blive bragt under tag.

Nævnet har herefter ingen indvendinger mod det ansøgte.

Sortsøe Jensen

,



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000

Aalborg, den 07. 12. 99

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

FS 72/1999: Vedrørende ombygning på matr.nr. 4 a Åstrup gde., Veggerby.

J.nr. 8-70-21-1-845-0020-99.

De har til nævnet fremsendt en ansøgning fra Anne-Sofie Forfang og Peter Sørensen om
godkendelse af to kviste i den vestvendte tagfiade i forbindelse med oplægning af nyt stråtag,
samt en ny terrassedør.

Ejendommen er omfattet af nævnets kendelse af 21. februar 1946, hvorefter ændringer af
eksisterende bygninger kan ske med nævnets tilladelse.

De ønskede kviste har en ydre bredde på 3 meter, indre bredde på 2 meter og en højde på 1,2
meter og indpasses med buet overdel i stråtaget. Terrassedøren udføres, så den harmonerer
med eksisterende vinduesrække.

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

Nævnet meddeler herved i henhold til kendelsen tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til
Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den IS. august 2001.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

Vedrørende FS 3512001:Ansøgning om tilladelse til at opføre tilbygning til matr. nr. 5v
Skivum by, Skivum, der er omfattet affredningskendelse af21. februar 1946 om
fredning af et område omkring Sønderup Å ved Højris MøDe.

Ved skrivelse af 13. juni 2001 har De på vegne ejeren afrnatr. nr. Sv Skivum by, Skivum, John
A. Korstgård anmodet om tilladelse til ovennævnte tilbygning.

Fredningsnævnet afholdt den 8. august 2001 besigtigelse og forhandling på stedet. Udskrift af
protokollen vedlægges. Det fremgår heraf, at det ansøgte iprincippet er imødekommet under
forudsætning af, at tegninger kan godkendes af nævnet.

Klagevejledning fremgår åfudskriften.

Sortsøe Jensen

J.nr. SN 2001 - \ C) l\.\
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Onsdag, den 8.august 2001 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og
forhandling i

FS 35/2001:

Ansøgning om tilladelse til at opføre tilbygning til matr. nr. Sv Skivum by, Skivum, der
er omfattet afFredningsnævnets kendelse af21. februar 1946 om fredning afet område
omkring Sønderup Å ved Højris Mølle.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Hans Simonsen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Annemarie Christensen.

For Års Kommune mødte Bjerregaard.

Ejeren, John A. Korstgaard var mødt.

Der fremlagde s:

1. skrivelse af 13. juni 2001 fra Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret
2. skrivelse af 14. maj 200 l fra samme
3. skrivelse af3. maj 2001 fra Aars Kommune
4. ansøgning til Aars Kommune af l. maj 2001 med bilag 1-2
5. brochuremateriale
6. skrivelse af28. juni 2001 fra Buderupholm Statsskovdistrikt.

Formanden orienterede kort om den på arealerne hvilende kendelse, der som udgangspunkt
skal sikre den landskabelige skønhed omkring Sønderup Å Der må ikke opføres yderligere
bebyggelse bortset fra landbrugsdriftsbygninger. Eksisterende huse kan ombygges med
Fredningsnævnets godkendelse, der dog kan nægtes, hvis ombygningen vil medføre væsentlige
ændringer i husets ydre fremtræden.

Ejeren oplyste, at det eksisterende sommerhus er på 48 m2 bebygget areal og ønskes udvidet
med 22 m2 i form af et anneks forbundet med det eksisterende hus. Han henviser til den
fremlagte brochure, der danner udgangspunkt for de overvejelser han har gjort sig med hensyn
til opførelse af en anneksbygning, der isoleres udenpå de på brochuren viste ydervægge og
bliver beklædt med træ på klink i samme farve som det eksisterende hus. Han har ikke i sinde
at leje huset ud.

Annemarie Christensen bemærkede, at nybygningen på grund af beliggenheden i skov ikke vil
kunne ses fra Adalen. Hun foreslog, at ejeren engagerer en arkitekt til at udforme en tilbygning
vinkelret på den eksisterende bygning, sammenbygget med denne og med samme udformning
og fremtræden.

e Aars Kommune havde ingen indvendinger imod den ønskede bygning.

J.nr. SN 2001 .\ 'i.\.\\ ll{~ C1b e::t \o
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Ejeren erklærede sig indforstået nwd at ville kontakte en arkitekt med henblik: på at fa
udarbejdet tegninger til en tilbygning vinkelret på det eksisterende hus. Disse tegninger
forelægges Fredningsnævnet.

På denne baggrund voterede nævnet og meddelte principgodkendelse til en tilbygning af den
ansøgte størrelse i samme materi&Jer og farve som det eksisterende hus og under forbehold af
nævnets censur med hensyn til udformningen

Priq.cipgodkendelsen, der er meddelt i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til NaturklageQævnet. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet.

Således passeret.
'\
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96307000.

Aalborg, den 18. december 2001.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.•
FS 57/2001: Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af restaurant Skivum Krat
på matr. nr. 17 s, Skivum.

Deres journal nr. 8-70-51-8-861-0005-01.

De har ved skrivelse af 15. november 2001 fremsendt en ansøgning fra arkitektfirmaet Niels
Krogh Madsen af 8. juni 2001 vedrørende en udvidelse afrestaurationsbygningerne på matr.
nr. 17 s, Skivum by.

• : Der vedlægges udskrift af nævnets protokol.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af21. februar 1949 med til-
lægskendelse af 1. september 1975.

Nævnet har ikke kunnet godkende det fremsendte projekt til udvidelse afrestaurationsbygnin-
gerne særligt mod nord og vest. Der henvises til det i protokolatet anførte, hvorefter nævnet
ikke har kunnet dispensere særligt under hensyn til de meget voldsomme indgreb i skovskræn-
terne omkring bygningerne.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt onsdag den 12. december 2001 kl. 12.00
besigtigelse og forhandling i

FS 57/2001:
Vedrørende ansøgning om tilladelse til udvidelse af restaurant Skivum Krat på matr. nr.
17 s, Skivum by, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 21. februar 1949 om
fredning af arealer omkring Sønderup Å.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Hans Simonsen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Anne Marie Christensen.

For Års kommune mødte Bjerregaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Grøn.

Fra arkitektfirmaet Niels Krogh Madsen mødte Svend Andersen

Restauratør Claus Ficher var mødt.

Der fremlagdes amtets indstilling af 15. november 2001 og ansøgning fra arkitektfirmaet
Niels Krogh Madsen af 8. juni 2001 med bilag.

Formanden bemærkede, at Overfredningsnævnets kendelse af21. februar 1949 indeholder
forbud mod bebyggelse bortset fra landbrugsbygninger og bestemmelse om, at de med skov,
krat eller lyng bevoksede arealer samt udyrkede skrænter skal opretholdes i deres nuværende
tilstand. Træbevoksede arealer skal bevares og afgravning eller planering af det naturlige
j ordsmon er forbudt.

Ved overfredningsnævnets tillægskendelse af 1. september 1975 er tilladt en udvidelse af
restaurationsejendommen på matr. nr. 17 s og Fredningsnævnet har den 13. november 1975
taget stilling til spørgsmålet om udgravninger og bygningens nærmere udformning.

Under besigtigelsen konstateredes, at bygningskompleksets nordøstlige længe og nordgavlen
af de centrale bygninger tildels er indgravet i skovskrænten mod nord. Skovskrænterne
fortsætter vest om bygningskomplekset, således at ~er mellem skrænterne her og de eksi-
sterende bygningers vestfacade ligger et ubevokset areal i niveau ca. 3 meter over vestfaca-
dens sokkel.

Arkitekt Svend AJ:tdersen redegjorde for det ansøgte, der omfatter en forlængelse af den
nordøstlige længe med ca. 4,5 meter mod øst, en tilbygning langs de nuværende bygningers
nordside i hele udstrækningen på 2 1/2 - 3 meters bredde og en tilbygning vest for de
eksisterende bygninger i disses hele længde på 8 meters bredde og 23 meters længde. Nord for
tilbygningerne mod nord er påregnet udgravning til sokkeloverkant af en ca. 2 meter bred
passage. Dette vil medføre, at det bliver nødvendigt at opf~re en støttemur nord for bygninger-
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ne mod skovskrænten efter afgravning på ca. 7 meters højde og at der ovenfor denne støttemur
i en højde på ca. 3 meter foretages terrænreguleringer til anlæg l til l ind i skovskrænten.
Opførelsen af den vestlige længe vil medføre ikke ubetydelige indgreb i den oprindelige
skovskrænt særlig mod nordvest men også i det sydvestlige hjørne.

Ansøgeren oplyste, at udvidelserne er nødvendige dels for at skaffe personalerum og lagerka-
pacitet og dels for at skaffe en udvidelse af selskabslokalerne herunder med mulighed for
adgang for handicappede.

Danmarks Naturfredningsforening kunne ikke tiltræde det ansøgte, idet det ville medføre et
for voldsomt indgreb særligt i skovskrænterne.

Anne Marie Christensen oplyste, at der nu var meddelt zonetilladelse, men at hun for Natur-
og Miljøkontoret måtte have samme indstilling til det ansøgte som Danmarks Naturfrednings-
forening.

Ars kommune havde i princippet ingen indvendinger mod byggeriet men var dog betænkelig
ved, at der må etableres en støttemur af det beskrevne omfang. En del af murens højde må
kunne erstattes ved terrænreguleringer selvom disse vil medføre større indgreb i skovskræn-
terne.

Efter votering tilkendegav nævnet, at der ikke kunne meddeles dispensation til det ansøgte,
idet dette særligt ville medføre meget voldsomme indgreb i skovskrænterne nord for byggeri-

-et. Nævnet ville ikke på forhånd modsætte sig en mindre tilbygning på bygningskompleksets
vestside, såfremt denne ville kunne udformes, uden at der herved blev nødvendiggjort indgreb
i de oprindelige skovskrænter vest om byg:q.ingskomplekset. Inden den endelige stillingtagen
måtte nævnet forbeholde sig forelæggelse af et nyt og reduceret projekt.

Sortsøe Jensen
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e Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

SCANNET1

RE6.NR. lOlb .c:,C

Aalborg, den 12. september 2002.

Modtaget i
Skov- og N atu'I'>l\'vrelsen

J ~iSEP, ?002

FS 35/2001: Vedrørende ansøgning om tilbygning til sommerhus .

•
Vedlagt fremsendes til orientering kopi af skrivelse af d.d. til John A. Korstgård, Vittenvej 23,
8382 Hi rup.

Sortsøe Jensen

•
1. Holger L. Holm, Svinget 6, 9520 Skørping
2. Jens Orla Nielsen, Søttrupvej 31, Søttrup, 9600 Aars
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30,9220 Aalborg 0st,

J. nr. 8-70-51-43-861-0002-01
4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøvej 20, 2100 København ø
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Hanne Munch Bertelsen, Skovvænget 13, Gundersted

9240 Nibe
6. Aars Kommune, Himmerlandsgade 27,9600 Aars

\\ 7. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København 0.

e
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN2001 ~ ':lI /IL(.- 00 2.b
Akt. nr.5 BIl.



~ Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 12. september 2002.

John A. Korstgård
Vittenvej 23
8382 Hinnerup.

• FS 35/2001: Vedrørende ansøgning om tilbygning til sommerhus .

Den 15. august 2001 meddelte fredningsnævnet principgodkendelse til en tilbygning til
sommerhus på matr. nr. 5 v Skivum OIpfattet af fredningsnævnets kendelse af 21. februar
1946 om fredning ved Sønderup A på vilkår af nævnets godkendelse af den nærmere
udformning.

De har nu ved skrivelse af 29. juli 2002 fremsendt tegninger og beskrivelse.

Sagen har været skriftligt behandlet og nævnet kan godkende den beskrevne udformning.

Sortsøe Jensen.

---------



SCi\NNET1

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17 Modtaget i
9000 Aalborg Skov- og Nnturstyreleen

telefon 96307000 3 1 JAN. 2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 30/01-2003

Vedrørende FS 2/2003, tilladelse til at ændre kvist på stuehus samt ændring af tagrejs-
ning på udhus på matr~nr. 4 e Aastrup Gårde, Veggerby, beliggende Højrisvej 33,
Højris.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag tillige med kopi af skrivelse
af d.d. til Peter Schøtt Jørgensen.

dningen fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

1. Knud Erik Jeppesen
2. Niels Thomsen
3. Nordjyllands Amt, naturkontoret
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ole Bjerregaard
6. Støvring Kommunee 7. Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Natm'str:elsen
J.nr. SN 2001 <. \ ~ \ \' \ \.{ -' ~ O ~ 6
Akt. nro 'if. :2

b ..'
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•
I~ Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Peter Schøtt Jørgensen
Højrisvej 33, Høj ri s

Aalborg, den 30/01-2003

•
Vedr. FS 2/2003, tilladelse til at ændre kvist på stuehus samt ændring af tagrejsning på
udhus på matr.nr. 4 e Aastrup Gårde, Veggerby, beliggende Højrisvej 33, Højris, der er
omfattet af fredningsnævnets kendelse af 21. Februar 1946.

Den 30. December 2002 har De ansøgt om det ovenfor ansøgte og under besigtigelsen den 23.
Januar 2003 tillige om tilladelse til udskiftning af vinduer og udskiftning afterrassedør.

Nævnet har under besigtigelsen tilladt det ansøgte som anført i protokoludskrift, der vedlæg-
ges.

• Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år. '

Sortsøe Jensen_
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•Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
telefon 96307000

År 2003 den 23. Januar k!. 9.30 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse i
FS 2/2003, sag om tilladelse til at ændre kvist på stuehuset samt ændring aftagrejsning på
udhus på matr.nr. 4 e Aastrup Gårde, Veggerby, beliggende Højrisvej 33, Højris, der er
omfattet affredningsnævnets kendelse af21. Februar 1946.

Fredningsnævnet bestod af formanden dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem
Knud Erik Jeppesen og det kommunalt valgte medlem Niels Thomsen.

For Nordjyllands amt, naturkontoret mødte Annemarie Christensen.

e For Støvring kommune mødte Anne Grethe Andreassen.

For Danmarks Naturfredningsforening havde Ole Bjerregaard tidligere meddelt, at han havde
foretaget besigtigelse og ikke havde indvendinger.

Ejeren Peter Schøtt Jørgensen var mødt.

Der fremlagdes ansøgning.

Formanden redegjorde for kendelsen. Det oplystes, at matr.nr. 4e er udstykket :framatr.nr. 4a
m.fl.

Peter Schøtt Jørgensen redegjorde for ansøgningen. Arbejderne var under udførelse og
omfatter udskiftning af tagdækningen med matte sorte cementtagsten, udskiftning af kvist,
skalmuring af garage og ændring af tagkonstruktionen med oplægning af sorte cementtagsten.
Endvidere ansøgtes om tilladelse til udskiftning af vinduer, herunder isætning afterrassedør ie stedet for det ene vindue på vestsiden af huset.

Der var ikke indsigelser mod det ansøgte.

Efter votering tillod nævnet det ansøgte på vilkår, at vinduerne bliver udført med sprosser,
herunder i kvisten, i det væsentlige svarende til de eksisterende og at træværk i og omkring
vinduerne og terrassedøren samt i kvisten farves mørkt brune eller svarende til tagstenenes
farve.

Nævnet har lagt vægt på, at der hidtil har været kvist mod vest, og til at ændringerne af tagene
vil give bebyggelsen et bedre helhedspræg.

Det pålagdes ejeren at indsende tegning over udformning af vinduer og terrassedør.

Sagen sluttet

e Sortsøe Jensen

Jm S!\i ,200') . \ ~\\.\ 1'-(-0 cab
'j '1 I.!\ fl,! lWB
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96307000.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 18. maj 2004

FS. 14/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at etablere træ terrasse og dobbelt terrasse-
dør på matr.nr. 4 a Åstrup Gårde, Veggerby, der er omfattet af fred-
ningsnævnets kendelse af 21. februar 1946 vedr. Højris Mølle.

Ved skrivelse af 23. marts 2004 har De på vegne af ejeren af ovennævnte
ejendom fremsendt ansøgning om tilladelse til at etablere en træterrasse og
en dobbelt terrassedør på stuehusets sydgavl.

Nævnets 2 medlemmer foretog den 28.apri12004 besigtigelse og forhand-
ling på stedet. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
Sagen har derefter været forelagt nævnets tredje medlem til udtalelse.

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af fredningsnævnets
kendelse af 21. februar 1946 vedr. Højris Mølle. Det fremgår heraf, at der
kun med fredningsnævnets godkendelse må ske ændringer i ejendommens
udseende og beliggenhed.

Da terrassedøren udformes med sprosser som de eksisterende vinduer og un-
der forudsætning, at terrassen udføres af udbehandlet lærk eller af træ med
mørk jordfarve, samt at beplantningen mod syd i haven opretholdes, tillades
det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen og 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 fred-
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ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er tilsendt :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune, Teknisk Forvaltning,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening att. Ole Bjerregaard,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Anne-Sofie Forfang.



.' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 18. maj 2004

Lu!.
Modt81ge~ f

Skov- OP.' NpturstYTelseill

~ ~ MAJ 2004

FS 14/2004 - ansøgning om tilladelse til at etablere træterasse og dob-
belt terrassedør på matr.nr. 4 a Åstrup Gårde, Veggerby.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag. Proto-
koludskrift vedlægges. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Sortsøe Jensen

Skov- og NaturstYI:elsen
J.nr. SN2001· '~ \ Il'1- ::> ~ l.JD
Akt. nr. 9 13Ib..
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Fredningsnævnet forNordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Støvring Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 29. november 2005

Vedr. FS 71/2005:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til matr.nr 4 c og 4 e
Aastrup gaarde, Veeggerby, der er omfattet afOverfredningsnævnets
kendelse af 21. februar 1946 vedrørende fredning af Sønderup Ådal.

• På vegne af ejeren af ovennævnte ejendom har De den 24. oktober 2005
fremsendt anmodning om tilladelse til at opføre en tilbygning mod vest.

Onsdag, den 23. november 2005 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i ovennævnte sag.

Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen, hvorpå der ønskes opført en tilbygning er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 21. februr 1946 vedrørende fredning af Sønde-
rup Ådal. Det fremgår heraf, at der ikke må opføres bygninger i det fredede
område.

Henset til størrelse og placering af den projekterede tilbygning, der ikke kan
ses fra ådalen og til hvis opførelse, der alene kræves gravearbejder i mindre

• omfang besluttede nævnet at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagcflistens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.
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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sagen sluttet.

•
Sortsøe Jensen.

Z{)(}/-121;j!r; -CltJ2(,
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e Kopi er fremsendt til:

•

•

•

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ole Bjerregaard,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Peter Schøtt Jørgensen .



Onsdag, den 23. november 2005 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 71/2005.
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til matr.nr. 4 c og 4 e
Aastrup Gaarde, Veggerby, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 21. februar 1946 vedrrende fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.

Ejeren Peter Schøtt Jørgensen var mødt.

• Der fremlagdes skrivelse af 24. oktober 2005 fra Støvring Kommune med
bilag l - 2, skrivelse af22. november 2005 fra Nordjyllands Amt samt uda-
teret skrivelse fra ejeren med tegning.

Nævnsformanden orienterede indledningsvist om fredningskendelsen, hvor-
efter der ikke må opføres bebyggelse bortset fra de til landbrugs- og have-
brugsdrift nødvendige bygninger med fredningsnævnets accept.

Peter Schøtt Jørgensen oplyste, at den projekterede tilbygning er 3 x 6 meter
med ca. 3 meter fælles vestmur med garagebygningen medens resten er be-
liggende på gårdspladsen. Opførelsen kræver lidt gravearbejdde i brinken
mod vest, men ingen fældning af bevoksning. Bygningen, der skal anvendes
som fyrrum og vil få adgang fra gårdspladsen, opføres i samme materialer
som eksisterende bebyggelse, således i gule sten med lærke klinkebeklæd-
ning på gavle og udhæng samt over vinduer medens taget bliver i sorte mat-
te cementsten.

:e Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

De mødte blev gjort bekendt med klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



l' Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, .(
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 19. oktober 2006.

Vedr. FS 71/2006 :
Ansøgning om naturgenopretning ved Sønderup Mølle Dambrug på
matr.nr. 1 i Skivum og 4 c Astrup Gde., Veggerby, der er omfattet af
Aalborg Amts kendelse af 21. februar 1946 om fredning af arealer om-
kring Sønderup Å ved Højris Mølle og Overfredningsnævnets kendelse
af 9. december 1982 om supplerende fredning af arealer ved Sønderup
Å.

Ved skrivelse af 7. september 2006 har De under Deres j.nr. 8-44-861009-
0001-02 anmodet om fredningsnævnets tilladelse til et naturgenopretnings-
projekt ved Højris Mølle Dambrug.

Nævnet afholdt den 27. september 2006 besigtigelse af sagen, der senere har
været skriftligt behandlet med nævnets ene lokale medlem.

Der blev til sagen fremlagt en projektbeskrivelse, der ønskedes gennemført
• med den ændring, at en jernkonstruktion over stemmeværket fjernes.

Nævnet har besluttet at tillade det ansøgte projekt med denne ændring.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.1 og 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



Onsdag, den 27. september 2006 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 71/2006 :
Ansøgning vedrørende naturgenopretning ved Sønderup Mølle Dam-
brug på matr.nr. 1 i Skivum og 4c Astrup Gde, Veggerby, der er omfat-
tet af Aalborg Amts kendelse af 21. februar 1946 om fredning af arealer
omkring Sønderup Å ved Højris Mølle og Overfredningsnævnets ken-
delse af 9. december 1982 om supplerende fredning af arealer ved Søn-
derup Å.

• Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem i Støv-
ring Kommune Niels Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou og Ole Madsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff (Støvring
Kommune) og Jørgen Grøn (Aars Kommune).

For Danmarks Naturfond mødte Lars Johansen.

Der fremlagde Nordjyllands Amts skrivelse af 7. september 2006 med bilag
1 - 6.

Ole Madsen orienterede om projektet, der blandt andet tjener til opfyldelse
af Danmarks forpligtelse i henhold til EU-Habitatdirektiv og til målopfyl-
delse for vandløbet i amtets regionplan. Han henviste herudover i det hele til
projektetbeskrive1sen i det fremlagte materiale.•
Nordjyllands Amt bemærkede, at genopretningsprojektet er i overensstem-
melse med fredningskendelsemes formål, vil opfylde habitatforpligtelseme
og bevare hele dalområdet blandt andet med en vældbaseret møllesø, der
muligt senere vil kunne indgå i bevarelse af det lille møllehus med under-
falds vandhjul.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond støttede projek-
tet.

Støvring Kommune har telefonisk meddelt, at der ikke er indvendinger mod
projektet.

På formandens forslag erklærede projekterende sig indforstået med yderlige-
• re at fjeme j ernkonstruktioneme over stemmeværket.

Nævnets mødte medlemmer voterede og oplyste, at man kunne godkende
projektet. Sagen skal imidlertid forelægges for det kommunaltvalgte med-



•

...
\

"lem iAars Kommune.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjylIandsydfredningsnaevn.dk

Rebild Kommune,
Center Natur og Miljø.

Den 4. maj 2016.

FN-NJS-8-2016: Højris Mølle.

Fredningsnævnet har den 16. februar 2016 fra Rebild Kommune modtaget
ansøgning og udtalelse vedrørende renovering af møllebygning på matr.nr.
4c Åstrup Gde, Veggerby, der er adresseløs, men beliggende nær Højrisvej
48, 9240 Nibe.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele
dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 9. december
1982, der har til formål at hindre oprettelsen af yderligere dambrug og Fred
ningsnævnet for Ålborg Amts kendelse af 21. februar 1946, der har til for
mål bevare de i landskabelig henseende meget smukke partier omkring Søn
derup Å ved Højris. Overfredningsnævnets kendelse fra 1982 har bestem
melser om, at ændringer af vandløbet, herunder opstemning, uddybning, re
gulering og udretning, må ikke finde sted, og anlæg af dambrug m. v. er ikke
tilladt, medens fredningsnævnets kendelse fra 1946 har bestemmelser i af
snit A om, at der der ikke må opføres yderligere bebyggelse, bortset fra de til
landbrugets drift nødvendige bygninger, og tegning og beliggenhed af sådan
ne bygninger skal godkendes af nævnet. Der må i øvrigt ikke på de anførte
ejendomme anbringes boder, master eller lignende, der kan bevirke skæm
mende. I afsnit B stk. 2 fremgår, at afgravning eller planering af det naturli
ge jordsmon er forbudt og i afsnit C at nævnet kan træffe bestemmelser ved
rørende husenes farve og tag. Sidstnævnte kendelse giver dermed frednings
nævnet en censurbeføjelse.

Rebild Kommune har om projektet blandt andet oplyst, at renoveringspro
jektet omhandler møllebygningen, og skal formidle møllehistorien og desu
den både kultur- og naturhistorien på stedet. Den forfaldne møllebygning
nedtages og genopføres. Med henblik på formidling afmollehistorien ønskes
møllehjulet istandsat og drevet symbolsk af en vandføring tilstrækkelig her
til. Det forudsætter en mindre omlægning af afløbsforholdene på projektare
alet, idet tilløbet til møllehjulet skal genoprettes. Afløbet fra møllehjulet til
åen eksisterer forsat. Den nødvendige vandføring til symbolsk funktion af
møllehjulet vurderes at udgøre et beskedent antal liter per sekund. Møllehju
let skal ikke drive noget. Vandføringen planlægges taget fra afløbet fra ku
defeltet øst for mølledammen. Dette afløb blev skabt i forbindelse med gen
opretningsprojektet fra 2006. I dambrugsperioden førtes kildevandet ind
gennem det nu fjernede klækkehus. Det aktuelle afløb fra kilden bag mølle-
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dammen har flere strømrender og styrt inden udløb i Sønderup Å.

På baggrund af en opfordring fra Naturstyrelsen har Rebild Kommune den 9.
marts 2016 til Naturstyrelsen om Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bred
ning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og bilag IV-arter oplyst blandt andet,
at Plantevæksten i afløbsområdet er artsfattigt og helt domineret af høje
vækster som Høj Sødgræs, Lyse-Siv, Rørgræs, Bredbladet Dunhammer,
Alm. Mjødurt og Tagrør. I statens vandpianlægning er afløbet fra kilden til
åen noteret som en faunaspærring i vandløb. Der er ikke opgangsmulighed
for fisk og smådyrsfauna fra åen til kilden. Kommunen vurderer umiddelbart
ikke at en forbedring af passageforholdene mellem åen og kilden bag mølle-
dammen er realistisk. En vandløbsindsats vil ikke være omkostningseffek
tiv. Der er kun få meter vandløb opstrøms spærringen. På den baggrund vur
derer Kommunen, at de fysiske ændringer som renoveringsprojektet medfø
rer ikke vil forringe kortiagte naturtyper, der er udpegningsgrundlag for Na
tura 2000-området. Projektarealet vides ikke at rumme levesteder eller vok
sesteder for arter, der er udpegningsgrundlag for EU-habitatområdet.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 11.
april 2016. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer
Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og
det kommunalt udpegede medlem Finn Grøn Nielsen. For Rebild Kommune
mødte John Mønsted og Joanna Olsen; for Danmarks Naturfredningsfore
ning mødte Michael Wulff; for Elmerhøj A/S mødte Dan Mølgaard; for
Danmarks Naturfond mødte Lars Schønberg-Hemme.

Lars Schønberg-Hemme fortalte indledningsvist om møllens historie. Stedet
stammer far 1400-tallet og selve møllen fra starten af 1800-tallet. Den er nu
i en sådan stand, at den må restaureres, ellers forfalder den helt. Den er en
underløbsmølle og ejeren er i dialog med Lise Andersen ved museet om pro
j ektet.

John Mønsted oplyste i forhold til ansøgningen supplerende, at der vil ske
indgreb i terrænet for at ændrer på vandløb/vandstrøm. Der er i selve an
lægsfasen behov for opstilling af 2 containere med tagoverdækning i en pe
riode på i -11/2 år. De fjernes derefter, men udgør indtil da en “bygning” i
fredningens forstand. Derudover vil det kræve en mindre befæstning af stien
fra asfaltvejen til bygningen. Projektet vil have en neutral, men måske svagt
positiv indvirkning på odder og flagermus

Dan Mølgaard henviste til sin ansøgning til Rebild Kommune den 9. decem
ber 2015 og oplyste, at vandtilførselen hæves lidt for at kunne nå møllehju
let. Det vil ske ved at lukke et overløb og foretage et skrab.

Danmarks Naturfredningsforening var positiv over for projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Høj ris betyder, at projektet kræver frednings
nævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke
strider mod fredningens formål.
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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.

Fredningsnævnet lægger til grund, at mølleområdet er et tidligere dambrugs
og dermed erhvervsareal, og forudsætter, at restaureringen gennemføres på
tidspunkter af året, hvor det gør mindst skade, samt at containere og
tagoverdækning fjernes inden for et par år. Nævnet kan herefter dispensere
til det ansøgte, restaurering af møllehuset, etablering af vandforsyning og
befæstning af vejen. Det er en forudsætning for dispensationen, at
kommunen nøje varetager sin opgave som tilsynsmyndighed på projektet.

Klagevej ledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
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 Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf.
også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i
forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Klagen behandles først,
når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse
ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
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eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets 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 Natur-
og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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,
2. Finn Grøn Nielsen,
3. Naturstyrelsen, København, NST 4112-0357 1,
4. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.1 OP 19-2-15,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København.,
8. Dansk Omitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Elmerhøj AIS v/ Dan Mølgaard,
11. Danmarks Naturfond v/ Lars Schønberg-Hemme,
12. Nordjyllands Historiske Museum, att. Lise Andersen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 2496 8604,  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den 6. april 2022 

 

FN-NJS-20-2022: Skorsten på Højrisvej 33, Nibe 

Fredningsnævnet har den 22. marts 2022 fra Rebild modtaget ansøgning om tilladelse til at etablere 

en skorsten på matr.nr. 4e Aastrup Gde, Veggerby , der ejes af Pernille Bernth. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse på skriftligt grundlag som formandsafgørelse 

i medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, idet det ansøgte anses af underordnet 

betydning i forhold til fredningen. Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. 

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

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. december 1982 og 21. februar 1949 

om fredning af arealer ved Sønderup Å, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om bl.a., at der 

ikke må opføres master eller andre skæmmende indretninger. 

Det er om det ansøgte oplyst, at der til brug for installering af en brændeovn skal etableres en sort 

stålskorsten, der ikke kommer til at syne af meget op af det sorte tag. Skorstenen vil være ca. ø25 og 

gå 40 cm over rygningen.  Der skal enten monteres tagtrin op til skorstenen (som også fås i sort) eller 

der skal monteres renseluge på loftet. 

Rebild Kommune har om Natura2000 oplyst at der ikke er registreret habitatnatur hvor huset er pla-

ceret på grunden. På resten af matriklen er der registreret skovhabitatnaturtypen 9190 Stilk-egekrat. 

Det er Rebild Kommunes vurdering opførsel af skorstenen ikke skader naturtyper eller arter på ud-

pegningsgrundlaget for området. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 28. marts 2022 ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sønderup Ådal 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 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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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. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om projektets størrelse og farve 

meddele dispensation til det ansøgte, der ikke strider imod fredningens formål. 

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 Fødevare-

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

side 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.naevnenes-

hus.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. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevnenes-hus/
http://www.naevnenes-hus/
http://www.naevneneshus/
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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 bortfal-

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

                                                             

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Flemming Larsen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Pernille Bernth. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459.  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 4. januar 2023 

 

FN-NJS-68-2022: Nedsivningsanlæg på Højrisvej 33, 9240 Nibe 

Fredningsnævnet har den 12. december 2022 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at etablere et nedsivningsanlæg på matr.nr. 4k Åstrup Gde., Veggerby, der ejes af Danmarks Na-

turfond, og som har meddelt accept til det ansøgte.  

Fredningsnævnet har besluttet at dispensere til det ansøgte. Sagen er behandlet som formandsafgø-

relse, jf. forretningsordenens § 10, stk. 5, idet afgørelsen skønnes af underordnet betydning i forhold 

til fredningens formål. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 21. februar 1946 og senere om fredning 

af arealer ved Sønderup Å, der har til formål at bevare de smukke partier omkring Sønderup Å ved 

Højris, og som har bestemmelser om, at der ikke må foretages afgravning eller planering af det na-

turlige jordsmon. 

Det er i materialet om det ansøgte oplyst, at: 

”… 

I forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg til ovenstående ejendom, så ønskes selve nedsiv-

ningsarealet placeret på græsareal vest for ejendommen. Denne placering skyldes behovet for at opnå 

en afstand til ejendommens drikkevandsboring på min. 75 mtr.  

For etablering af sivestrengene udføres der en udgravning på ca. 3 x 16 mtr i ca. 0,9 mtr dybde. 

Opgravet jord udlægges primært ovenpå sivestrengene og den overskudsjord der måtte blive planeres 

ud umiddelbart omkring sivestrengene. Trykledningen fra 3-kammertanken og frem til sivestrengene 

nedgraves i en smal rende i ca. 0,9 m dybde. Når græsset har etableret sig igen i det berørte område, 

så er trykledningen samt sivestrengene ikke synlige og har ikke medført synlige ændringer i terrænet 

…”. 

Rebild Kommune har medsendt følgende vurderinger: 

 

Natura 2000-vurdering; 

Arealet ligger i Natura 2000 område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 

Arealet er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 eller kortlagt som habitatnatur. 

Det er Rebild Kommunes vurdering at det pågældende projekt ikke påvirke hverken naturtyper eller 

arter på udpegningsgrundlaget negativt. 

  

Der er i området registreret følgende Bilag IV-arter: Vandflagermus, skimmelflagermus, sydflager-

mus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, markfirben og løgfrø 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Rebild Kommune vurderer ligeledes at projektet ikke vil påvirke ovennævnte arters yngle- og raste-

områder negativt 

…”. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 20. december 2022 ingen bemærkninger til det an-

søgte. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Sønderup Å 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 an-

søgte 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 med-

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

delsesområde 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. 

Det lægges videre til grund, det fremsendte projekt ikke er indgribende i landskabet, og at dets ud-

formning derfor ikke strider mod fredningen eller dennes formål, hvorfor der meddeles dispensation. 

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 Fødevare-

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

side 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 
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Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.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 bortfal-

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

                                                              

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Flemming Larsen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Rebild Kommune, att. Anja Daugbjerg Hansen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Danmarks Naturfond, 

13. Pernille Bernth. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459 

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

 

Den 17. januar 2023 

 

FN-NJS 59-2021. Sag om ansøgning om tilladelse til et naturprojekt ved Højris Mølle. 

Fredningsnævnet har den 21. oktober 2021 fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner modtaget an-

søgning om tilladelse til at etablere et naturplejeprojekt på matr.nr. 4l Åstrup Gde., Veggerby, 5f, 1i, 

1k, 19f, 5g, 5v alle Skivum By, Skivum samt 4a, 4e, 4d, 4c, 4 h, 4i,4k Åstrup Gde., Veggerby, der 

ejes af Danmarks Naturfond, Helle Alsted Søndergaard, Anne-Sofie Forfang, Pernille Monika 

Bernth, Gert Fischer og Heidi Thomasberg Redmond og Carl Redmond. 

Det er under sagen efter indhentet udtalelse fra Miljøstyrelsen fastslået, at ansøgningen tillige omfat-

ter matr.nr. 7000o Skivum by, Skivum og matr.nr. 7000b Åstrup Gde, Veggerby samt videre, at det 

er muligt, at tillige matr.nr. 1 y Skivum by, Skivum kan blive berørt af projektet.   

Fredningsnævnet har, efter at sagen er blevet fuldt oplyst, og ansøgningen er blevet begrænset, be-

sluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i af-

snittet om fredningsnævnets afgørelse.  

Sagens baggrund 

Om projektet siges det i ansøgningen indledningsvis: 

”…. 

Rebild og Vesthimmerlands Kommuner deltager i EU-projektet LIFE IP Natureman. I den for-

bindelse planlægger de to kommuner i samarbejde med Danmarks Naturfond (lodsejer), DN Re-

bild, DN Vesthimmerland og lodsejere indenfor området, et stort naturplejeprojekt på ca. 87 ha 

i Sønderup Ådal ved Højris Mølle. Formålet med naturplejeprojektet er at demonstrere helårs-

græsning og dermed pleje sjældne naturtyper som bl.a. rigkær, kildevæld, overdrev og egekrat i 

samme hegn. Projektet kan ligeledes bruges som demonstrationsprojekt om vildere natur i for-

hold til ”Natur på tværs” – et samarbejde mellem nordjyske kommuner forankret under Business 

Region North Denmark (BRN). 

Da det planlagte projekt går på tværs af kommunegrænsen (Sønderup Å) og på tværs af kommu-

nevejen Højrisvej er det nødvendigt at etablere diverse udstyr for at kunne indhegne de ca. 87 ha 

samlet. Derfor søger Vesthimmerlands og Rebild Kommuner dispensation fra fredningen af Søn-

derup Å. 

Projektet er politisk vedtaget i begge kommuner. Der er givet dispensation efter Skovloven lige-

som politiet har givet tilladelse til projektet. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Projektet ligger inden for fredningen af Sønderup Å og i Natura 2000-område nr. 15: Nibe Bred-

ning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Natura 2000-vurdering af projektet er vedlagt denne an-

søgning. 

Det vurderes at projektet ikke kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

….” 

Der opstod under besigtigelse i sagen, der blev foretaget den 7. marts 2022, usikkerhed om, hvilke 

fredninger der omfattedes af det ansøgte projekt.  

Til afklaring heraf udbad fredningsnævnet sig bistand fra Miljøstyrelsen, afd. Landskab og Skov. 

I Miljøstyrelsens udtalelse af 13. september 2022 er det fastslået, at de nedenfor nævnte fredninger 

dækker det areal, som projektet angår, idet det i udtalelsen siges:  

”…. 

Sagen drejer sig om en dispensationsansøgning vedr. et naturplejeprojekt ved Højris Mølle i 

Rebild og Vesthimmerlands kommuner. Ansøger oplyser, at det planlagte naturplejeprojekt går 

på tværs af kommunegrænsen (Sønderup Å), og påvirker ifølge ansøger nedenstående matrikler: 

 

Miljøstyrelsen skal imidlertid bemærke, at ansøger nævner, at færiste og låger også placeres på 

de kommunale vejarealer matr. 7000o Skivum by, Skivum og matr. 7000b Åstrup Gde. Veggerby 

i Rebild Kommune. 

Det ansøgte er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 9. december 1982 og 21. februar 

1949 om fredning af arealer ved Sønderup Å samt fredningsnævnets kendelse af 1.6.1974 om 

Supplerende fredning vedr. områder ved Sønderup Å. Fredningsnævnet har bedt om Miljøsty-

relsens vurdering af, i hvilket omfang den enkelte fredning er relevant for ansøgningen. 
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På nedenstående kort over projektområdet er den omtrentlige afgrænsning af de respektive fred-

ninger angivet med farvede polygoner: 

 

 

 

Grøn: I dette område er projektet omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 21. februar 

1949 og Overfredningsnævnets afgørelse af 9. december 1982 (Den supplerende fredning).  

Den supplerende fredning indeholder alene bestemmelser om ændring af vandløbet, herunder 

opstemning, uddybning, regulering og udretning, må ikke finde sted, og anlæg af dambrug m. v. 

er ikke tilladt. Det vurderes, at der inden for projektområdet er tale om matr. 1y Skivum by, 

Skivum, der dog ikke fremgår af ovenstående liste. 

Gul: I dette område (matrikel nr. 5g Skivum by, Skivum, Vesthimmerlands Kommune) er pro-

jektet omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 08. november 1979 om fredning af Sønde-

rup.  

Hele fredningen omfatter kun matrikel 5g. Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at det 

fredede område ikke må bebygges og opstilling af skure, boder, master samt andre skæmmende 
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etableringer ikke må finde sted. Arealer skal henligge i udyrket stand, rydning af selvsåning kan 

foretages, og bestemmelsen er ikke til hinder for at arealet kan afgræsses. 

Turkis: I dette område vurderes projektet at være omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 21. 

februar 1946 og Overfredningsnævnets afgørelse af 9. december 1982 (Den supplerende fred-

ning). 

Den supplerende fredning indeholder som nævnt ovenfor alene bestemmelser om ændring af 

vandløbet, herunder opstemning, uddybning, regulering og udretning, må ikke finde sted, og 

anlæg af dambrug m. v. er ikke tilladt. 

Resten af projektområdet er alene omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 21. februar 1946. 

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at fredningen har til formål at bevare de i landskabelig 

henseende meget smukke partier omkring Sønderup Å ved Højris. Det fremgår bl.a. af frednings-

bestemmelsernes afsnit A, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse bortset fra de til land-

brugets drift nødvendige bygninger. Der må i øvrigt ikke på de anførte ejendomme anbringes 

boder, master eller lignende, der kan virke skæmmende. Det fremgår desuden af fredningsbe-

stemmelsernes afsnit B, at skov, krat eller lyngbevoksede arealer samt udyrkede skrænter skal 

opretholdes i deres nuværende tilstand. Det fremgår også, at ejerne har ret til at lade heste og 

kreaturer græsse ”i samme omfang som tidligere”. 

Rebild Kommune har på kort over projektområdet skitseret den påtænkte placering af færiste og 

hegn. 

To færiste etableres på hver side af ejendommen Højrisvej 38 (matr.nr. 4a og 4h Åstrup Gde., 

Veggerby) i Rebild Kommune. Ansøger nævner desuden, at færiste og låger placeres på det 

kommunale vejareal matr. 7000o Skivum by, Skivum og matr. 7000b Åstrup Gde. Veggerby i 

Rebild Kommune. De påtænkte færiste på de kommunale vejmatrikler er beliggende inden for 

fredningsgrænsen. Disse matrikler påvirkes således også af projektet. 

…” 

Ansøgerne har videre oplyst blandt andet, at projektet ønsker at demonstrere helårsgræsning på et 

forholdsvis stort areal med en blanding af lysåbne naturtyper og skovnaturtyper. Der vil være tale 

om meget ekstensiv græsning med få dyr. Der er valgt en lille kvægrace (Dexter) til afgræsning, da 

de er hårdføre og giver mindre optrampning på våde arealer.  

Om naturtyper:  

Inden for området ved Højris er der kortlagt følgende habitatnaturtyper: Hængesæk, rigkær, kilde-

væld, surt overdrev, urtebræmmer, vandløb med vandplanter, næringsrig sø, elle- og askeskov og 

stilkegekrat. 

Det fremgår af ansøgningen, at der projekteres med etablering af ca. 7 km. hegn i området for at sikre 

afgræsning. Gammelt hegn inden for området hvor der allerede afgræsses, fjernes.  

Det oplyses yderligere: 

”… 

For Højrisvejs vedkommende er det nødvendigt at etablere fire færiste så de græssende dyr ikke 

kan gå ud af området, mens biler og landbrugsmaskiner stadig kan køre igennem området. Der 
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etableres en færist ved kanten af hegnet i begge ender af Højrisvej. Der etableres desuden to fæ-

riste inde i området, en på hver side af ejendommen Højrisvej 38, så de tre ejendomme der ligger 

inden for projektområdet kan frahegnes – det drejer sig om Højrisvej 38, 33 og 31 – se vedlagte 

kortbilag over projektområdet. Ejendommen Højrisvej 24 frahegnes ligeledes, der skabes adgang 

gennem et led. Færistene vil blive etableret i hele vejens bredde ca. 4,5 meter. Længden af risten 

med vejen bliver 2 meter. Færistene etableres med firkantede rør for at gøre passage bedre for 

cyklister. De firkantede rør gør desuden støj fra færistene mindre. Montering af færisten og spe-

cifikationer er yderligere beskrevet i vedlagte materiale (kommunikation med Nordjyllands Po-

liti). Der etableres en faldlåge på 1-1,2 meters bredde ved færistenes ene side til gående, ryttere 

m.v. Færiste og låger placeres på det kommunale vejareal matr.nr. 7000o Skivum by, Skivum og 

7000b Åstrup Gde. Veggerby. 

….” 

 

Nedenfor ses ansøgernes kort over projektområdet. 

 

 

Rebild Kommune har foretaget en habitatvurdering: 
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I habitatvurderingen siges det:  

”…. 

Naturtyper: 

Inden for området ved Højris er der kortlagt følgende habitatnaturtyper: Hængesæk, rigkær, kil-

devæld, surt overdrev, urtebræmmer, vandløb med vandplanter, næringsrig sø, elle- og askeskov 

og stilkegekrat. 

Rigkær (7230), hængesæk (7140) og kildevæld* (7220) 

Disse kærtyper er bl.a. truet af tilgroning, derfor er det vigtigt at de plejes og holdes lysåbne fx. 

via afgræsning med kvæg. I græssede kær vil lysindfald til jordoverfladen bevirke, at der ikke 

opstår ensidig dominans af en eller få arter. Mange af de arter, der forekommer i naturligt lysåbne 

kær, er lyskrævende arter med lav vækst. Det drejer sig særligt om halvgræsser og mosser, men 

også urter. Det er derfor kommunernes vurdering at helårsgræsning vil have en positiv indvirk-

ning på disse habitatnaturtyper. 

Surt overdrev* (6230) 

Overdrev er udviklet og vedligeholdt gennem græsning og har behov for en kontinuerlig drift 

eller pleje for ikke at gro til. Uden en tilbagevendende pleje vil høje, hurtigvoksende planter 

udkonkurrere lavere og mere lyskrævende arter, hvilket resulterer i en mere ensartet og tæt plan-

tevækst. Der ophobes gradvis et lag vissent plantemateriale, førne, der spærrer for lys til bunden 

og ændrer mikroklimaet. Dette hæmmer frøspiring af lyskrævende arter og ødelægger levesteder 

for varmeelskende dyr. De plantesamfund, der karakteriserer overdrevet, er i høj grad tilpasset 

græsning. Mange af de mere sjældne arter forekommer typisk på overdrev med en meget lang 

og kontinuerlig græsningsdrift. Græsning er derfor den mest oplagte og velegnede plejemetode 

på de fleste overdrev. Det er derfor kommunernes vurdering, at helårsgræsning vil have en posi-

tiv indvirkning på denne habitatnaturtype. 
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Urtebræmmer (6430) 

Der er på vandløbsstrækningerne kortlagt næringsrige urtebræmmer med høj naturtilstand på den 

ene eller begge sider af vandløbet. Med den ekstensive afgræsning er det ikke kommunernes 

forventning, at der vil ske en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen. Urtebræmmer er do-

mineret af høje næringskrævende trivielle arter. Der vil nok nogle steder ske en forringelse af 

denne naturtype, men det opvejes til fulde af de positive effekter på alle andre habitatnaturtyper. 

Vandløb med vandplanter (3260) 

Sønderup Å er på denne strækning kortlagt med god tilstand. Det er kommunernes vurdering, at 

der ikke vil ske væsentlig ændring af åens tilstand ved den ekstensive afgræsning af arealet. 

Projektet følges løbende, og hvis der enkelte steder skulle vise sig uhensigtsmæssigt slid på brin-

kerne eller i åen, så vil de pågældende strækninger blive frahegnet. 

Næringsrig sø (3150) 

Der er kortlagt 2 næringsrige søer med moderat tilstand inden for projektområdet. Denne natur-

type er også truet af tilgroning. Med afgræsning af søbredden vil der sikres lys til vandfladen, 

der vil være til gavn for mange vandplanter, padder og insekter. 

Elle- og askeskov* (91E0) og Stilkege-krat (9190) 

Dette er Miljøstyrelsens myndighedsområde, men kommunerne vil alligevel bemærke følgende: 

En del af den biodiversitet, som rummes i skovene, er udsprunget af tidligere tiders forstyrrel-

sesregime i form af græsning, plukhugst, stævning, brand mv. Mange af de skovtilknyttede arter 

er afhængige af lysåbne og/eller varme levesteder. De er negativt påvirkede af, at skovene er 

blevet mere tætte og mørke. Dette er også tilfældet for egekrattene ved Højris, hvor man ser 

uønskede arter som fx ahorn vinde frem. For at bevare eller genskabe lysåbne skove er der behov 

for forstyrrelser f.eks. i form af stævningsdrift og skovgræsning. 

Arter: 

Inden for projektområdet er følgende arter fra udpegningsgrundlaget relevante: Bæklampret, od-

der, hedepletvinge og Gul Stenbræk. 

Hedepletvinge (1065) kendes ikke fra arealet, men det er kommunernes vurdering at helårs-

græsning vil have en positiv effekt på sommerfuglens værtsplante Djævelsbid og dermed poten-

tielt på sommerfuglen. 

Gul Stenbræk (1528) kendes ikke fra arealet, men det vurderes at plejeformen vil have en po-

sitiv effekt på dens potentielle voksested. Nærmeste population findes i Halkær Ådal ca. 4 km 

væk fra projektområdet. 

Odder (1355) og Bæklampret (1096). Projektet vurderes at have en neutral effekt på odder og 

lampretter. 

….” 

Det er desuden oplyst, at der for en del af arealet, ca. 50 ha, gælder fredskovpligt, og at Miljøstyrelsen 

den 26. marts 2021 for denne del af det denne sag omhandlende areal og omfattende matr.nr. 4i og 

4k Åstrup Gde., Veggerby i Rebild Kommune og for matr.nr. 1k, 1y og 5f Skivum By, Skivum i 
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Vesthimmerlands Kommune, har meddelt dispensation fra skovloven til helårsgræsning i skov for et 

tidsrum af 3 år, dvs. til den 26. marts 2024.  

Det er som vilkår meddelt bl.a., at græsningstrykket skal holdes lavt, således at selvforyngelse kan 

finde sted, ligesom der ikke må ske væsentlige eller udbredte skader i bevoksningen på de fredskov-

pligtige arealer, og at tilladelsen kan trækkes tilbage, hvis der sker væsentlige eller udbredte skader i 

bevoksningen. 

Fredningsnævnet er under sagen gjort bekendt med, at der er fremkommet flere indsigelser imod 

projektet, herunder bl.a. de nedenfor refererede indsigelser: 

Heidi Thomasberg Redmond og Carl Redmond har i en mail til Rebild Kommunes borgmester anført 

blandt andet, at de er undrende over 

           ”… 

- At Højrisvej skal være en del af indhegningen med etablering af færiste og løsgående dyr på 

vejen til følge. 

- Kommunen er i gang med at ansøge fredningsnævnet om dispensation til hegnssætning på 

naturfondens jord, så naturfonden kan hegne og afgræsse fredet urørt skov.  

- Vi undrer os over, at teknik og miljøudvalget er blevet informeret af Center for natur og miljø, 

om at alle naboer er positive overfor planlagte ændringer, hvilket for os at se er en sandhed 

med modifikationer. 

- Sluttelig kan vi ikke undgå at stille spørgsmål ved, om beslutningen om indgå i projektet, 

ændring af forholdende på Højrisvej mm. er truffet på et for ensidigt og interesse styret grund-

lag. 

…”. 

 

Gert Fischer har blandt andet anført, at 

”… 

Hegnet, som jeg har angivet i hele forløbet så er det forkert, at man opsætter 2 tråde, da det 

hindrer vildtets normale bevægelighed i området, hvilket er et alvorligt indgreb. Omkring mit 

område - nr. 31 - skal der kun opsættes 1 tråd. 

Vejen fra Møllegården til Thorndal, der er en privat fællesvej: hvordan passerer kørende gennem 

det nye hegn? 

Hegnet omkring min og naboens parceller (Højrisvej 31 og 33): såfremt der opsættes 2 tråde 

Skov i eng- og græsningsområder: Jeg er meget bekymret for den totale tilgroning af græsnings-

arealerne i engområdet, der nu er sprunget i skov, da aftalte vedligeholdelsesplaner her ikke er 

overholdt. 

…" 

  

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 7. marts 2022. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet bed formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen og de kommunalt udpegede medlemmer Jens Lauritzen (Vesthimmerlands 

Kommune) og Flemming Larsen (Rebild Kommune). For Rebild Kommune mødte Jens Kristian Uh-

renholt og Maja Mørkholt samt for Vesthimmerlands Kommune Per Egge Rasmussen. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Michael Wulff.  For Friluftsrådet mødte Karin Winther. For Danmarks 
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Naturfond mødte Kristian Graubæk. Af øvrige lodsejere mødte Anne-Sofie Forfang og Peter Forfang, 

Helle Alsted Søndergaard og Carl Redmond. 

Kristian Graubæk fremlagde nyt kortbilag, der udviser blandt andet hegningens omfang, herunder de 

allerede eksisterende hegningers placering samt placering af færistene. Han oplyste, at projektet vil 

gavne sommerfugle, græshopper og svirrefluer og i det hele taget insekter, som er forsvundet fra 

arealerne. Ved afgræsningen vil der blive mere lysåbent tillige med fjernelse af rødel. Der vil kun 

indledningsvist blive anvendt maskiner. Derefter vil der udsættes ca. 15 voksne køer og heste i en 

totrådet indhegning. De eksisterende hegninger fjernes. For at sætte det nye hegn vil der med maski-

ner ryddes en rende på ca. 3,5 meter i bredden, og hegnspælene sættes i en afstand af ca. 8 meter. 

Stødene stubfræses og lægges inden for hegningen. Der vil ikke blive foretaget terrænændringer. 

Klaplåger vil blive lagt i hegningerne for derved at sikre offentlighedens nødvendige adgang.  

Danmarks Naturfredningsforening efterspurgte informationsmateriale vedrørende hegningen. 

Helle Søndergaard bemærkede, at hun ser frem til at projektet kommer i gang. Nogle steder er der i 

dag for lidt og andre steder for megen afgræsning.  

Anne-Sofie og Peter Forfang bemærkede, at de ser frem til projektet iværksættes. De anser det for et 

godt projekt forudsat at de gamle hegn inden for det ny hegn, fjernes.  

Carl Redmond bemærkede, at han ikke er glad for projektet, der vil hegne dyr inde. Der er nu opar-

bejdet en god bestand af vildt. Derudover vil færistene skade cyklisterne. Han mener, at der bør etab-

leres en hegning på hver side af vejen. 

Kristian Graubæk oplyste hertil, at et totrådet hegn er passabelt for vildtet. Han forventer, at ca. 500 

egetræer skal fjernes. Han erklærede sig enig i det kommunalt udpegede medlems bemærkning om, 

at bøgen i området er på vej frem og udtrykte et håb om, at dyrene vil fjerne det til gavn for et lysåbent 

område med egekrat. 

Per Egge Rasmussen bemærkede, at hegnet skal medvirke til opfyldelse af fredningens bestemmelser 

samt direktivbestemmelserne.  

Friluftsrådet bemærkede, at der er arealer med sårbare planter, og at der bør foretages en registrering 

før og efter projektet er gennemført. 

Jens Kristian Uhrenholt bemærkede, at der har været dialog med Aars Cykelklub vedrørende faconen 

på rørene i færisten. Han erklærede sig villig til at se på kortmateriale og afmærkning af stier.  

Fredningsnævnets formand udbad sig oplysninger om hvor megen egeskov og egekrat, der fjernes 

ved projektet, hvortil kommer på samme måde bøg og ahorn samt hvilke maskiner, der anvendes i 

forbindelse med projektet. Endelig udbad han sig oplyst om omfanget af hegn, der fjernes ved pro-

jektet.  

Sagen blev i første omgang udsat herpå. 

Under sagens videre behandling oplyste Jens Kristian Uhrenholt ved mail af 18. marts 2022 bl.a. som 

svar, idet spørgsmålene refereres først: 

1) 

Hvilken type maskiner, der skal benyttes til at rydde hegnslinjen. 

2) 
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Antallet af egetræer og andre træer der er nødvendige at fælde for at etablere en hegnslinje på 3 meter 

i bredden. 

3) 

Hvordan vi sikrer, at der ikke sker skader på terrænet. 

1.) Arbejdet med at fælde træerne bliver de fleste steder udført manuelt, men hvor det er nødvendigt, 

bliver det udført med denne størrelse maskine: https://www.youtu-be.com/watch?v=bon0Eli0bfA 

Fordelene ved at bruge maskinen er at fældningen klares i en omgang, hvor træerne forbliver hele til 

gavn for biodiversiteten og forstyrrelserne i skoven lokalt er små og det foregår i en kort periode. 

Arbejdsmiljøet ved denne løsning er også forbedret, da skovarbejderne derved ikke skal flytte rundt 

på de store stammer manuelt. 

2) I fredningskendelsen(erne) står der flere steder, at egekrat-, og skov skal bevares som sådanne, 

samt at ejendomme i begrænset omfang må fælde træer til eget forbrug. Det sidstnævnte skal dog 

enten godkendes af Fredningsnævnet eller Skovtilsynet (i dag MST). 

Det vurderes, at fældning af enkelttræer i hegnslinjen ikke vil påvirke kronetaget i nævneværdig grad, 

og skoven vil stadig fremstå som skov, derfor vurderer vi, at vi fortsat vil leve op til formålet med 

fredningen. Derudover har Miljøstyrelsen givet tilladelse efter skovloven til at fælde en begrænset 

mængde træer i forbindelse med opsætning af hegnet. 

I forbindelse med etablering af hegnet langs med Naturfondens skel, påtænkes det at fælde enkelttræer 

af forskellige arter i hegnslinjen. Under udvælgelsen er der lagt vægt på, at markante træer friholdes 

fra fældning, her er hegnslinjen blevet rykket i stedet. 

Rebild Kommune har foretaget en cirka optælling af træer, der skal ryddes i hegnslinjen. Ved op-

tællingen er der kun talt levende træer med en stammediameter over 15 cm. Der blev optalt 133 

egetræer, der er nødvendig at fældes, dertil lægges en unøjagtighed på 25 % hvilket giver omkring 

170 egetræer på en 7 km hegnslinje. Af andre træer (bævreasp, bøg, birk, rødel, pil, ahorn og mirabel) 

blev der optalt 82 træer, dertil lægges en unøjagtighed på 25 % hvilket giver omkring 110 træer på 

en 7 km hegnslinje. Ellers er det hovedsageligt mindre træer og buske, der bliver ryddet, se eksempel 

på skovtype på fig. 1 og 2. 

Træerne bliver på arealet, da de er en vigtig ressource for vedboende insekter og svampe. 

Til fredningsmødet blev det af ansøger fremført, at linjen bør være 3 m bred, dog i etableringsfasen 

mellem 3 og 4 m, alt efter hvor meget sidehæld, der er i linjen. Årsagen til, at man ønsker at lave 

linjer igennem skoven, er at der ønskes opsat et hegn af en rimelig kvalitet, der samtidigt er nemt at 

tilse og udbedre ved skader fra f.eks. væltede træer. Arbejdet efter at have lavet hegnslinjen vil være 

synlig i et års tid eller 2, hvorefter at urter, buske og brombær vil nyde godt at det ekstra lys og derved 

vokse og efterfølgende udviske linjen visuelt, samt gøre linjen smallere.  

3) Efter fældning af træerne i hegnslinjen skal den del af stødene, der er oven jorden, fjernes. Dette 

gennemføres med en traktor som kan stubfræse stødet. Dette er for at sikre, at det er muligt at færdes 

med hegnsmaskine og efterfølgende en ATV langs med hegnet. I forbindelse med denne opgave er 

et af kravene bl.a., at jordoverfladen ikke må ændre karakter. Dvs. huller ikke må udfyldes og toppe 

må ikke fjernes. Erfaringsmæssigt kræver dette en præcis instruktion til maskinføreren, hvilket der 

også er taget højde for i opgaveudbuddet. 
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Fredningsnævnet fremsendte den 10. oktober 2022 til ansøgerne en mail, hvori bl.a. rejses bekymring 

for bl.a. dyrevelfærden samt den omfattende rydning, der er påtænkt. Det blev videre tilkendegivet, 

at såfremt fældningen af egetræer ikke blev begrænset, kunne der være en risiko for, at nævnet ikke 

kunne godkende projektet.   

Fredningsnævnet modtog fra Vesthimmerlands og Rebild kommuner den 21. november 2022 føl-

gende svar på denne henvendelse:  

”… 

bekymringspunkter/spørgsmål: 

1. Helårsgræsning 

2. Fældning af træer 

3. Offentlighedens adgang 

4. ”En del utilfredshed med at hegningen skal omfatte offentlig vej” 

5. Matrikler omfattet af projektet 

Ad 1) Kommunerne og Danmarks Naturfond arbejder sammen med en dyreholder, der har stor 

erfaring med at helårsgræsse naturarealer. Det samlede areal i projektet er ca. 90 ha som skal 

afgræsses af ca. 15-20 dyr. Dette svarer til ca. 0,2 dyr pr. ha som anbefales til ekstensiv afgræs-

ning/helårsgræsning. Dyrene der benyttes til helårsgræsning vil være en af de nøjsomme kvæg-

racer fx. Dexter. Det vil fremgå af den kontrakt der laves med dyreholder, at dyreværnsloven 

skal overholdes i forhold til tilsyn med dyrene m.v. 

Ad 2) For at kunne sætte hegn på de stærkt kuperede arealer er det nødvendigt at rydde træer. 

Dette gøres for at etablere et arbejdsbælte langs hegnet både til brug som transportkorridor af 

hegnsmaterialer under opførsel af hegnet, men også ved efterfølgende tilsyn med den 7 km lange 

hegnslinje. Det er vores vurdering at korridoren kan reduceres fra 3m til ca. 1,5 m, således at der 

kun ryddes på indersiden af hegnet. Ifølge Rebild Kommunes opmåling svarer det til, at der skal 

ryddes på ca. 0,5 ha til opsætning af hegn ud af de ca. 90 ha. På grund af den lange hegnslinje er 

det indregnet, at tilsyn med hegnslinjen skal kunne foregå fra en ATV, der medbringer reserve-

dele og værktøj til hegnsvedligeholdelse. Ved etableringen af hegnslinjen vil der blive taget hen-

syn til store værdifulde træer, og alt dødt ved bliver liggende indenfor det kommende hegn til 

gavn for biodiversiteten. 

Der er arter af træer, som er uønskede i egekrattene. For at kunne opretholde egekrattenes sær-

præg med lavstammede, krogede eller flerstammede træer er det vigtigt at egene ikke udkonkur-

reres/skygges af nåletræer eller stærkt skyggende løvtræer. For at udvikle nye krogede og fler-

stammede træer til der oftest være behov for græsning og/eller stævningsdrift. Derfor vil afgræs-

ning og fældning af nogle træer være hensigtsmæssig i denne sammenhæng for at opretholde 

naturtypen. Dette gælder både i forhold til at opretholde den ønskede tilstand i forhold til fred-

ningskendelsen, og i forhold til at opnå en gunstig naturtilstand for habitatnaturtypen. 

Ad 3) Kommunerne og Danmarks Naturfond er opmærksomme på, at nogle brugere kan være 

utrygge ved at gå ind på arealer, hvor der går græssende dyr. Både kommuner og stat har dog 

igennem en lang årrække benyttet kvæg, heste og får til afgræsning af naturområder – også i 

sammenhæng med offentlig adgang. Vi vil formidle adgang til arealer med græssende dyr, hvil-

ket vil gøre oplevelsen mere sikker for besøgende. Samtidig vil vi informere de besøgende om 
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at dyrene er essentielle for at sikre en god naturudvikling i området. Afgræsning vil åbne en 

større del af området og gøre det tilgængeligt for besøgende.  

Vi vurderer, at offentlighedens adgang til arealerne ikke begrænses – tværtimod etableres der 

led/låger/færiste som muliggør offentlighedens adgang til området. Der isættes ligeledes låger 

ved siden af færistene, således at gående/ridende/cyklende kan passere uden at skulle krydse 

færistene. 

Ad 4) Rebild Kommune har været i kontakt med samtlige lodsejere inden for projektgrænsen, 

de er alle positive overfor projektet. Rebild Kommune har ligeledes været i kontakt med lods-

ejere, der har jord grænsende op til projektområdet, eller lodsejere der formodes at benytte Høj-

risvej med landbrugsmaskiner. Rebild Kommune er bekendt med at en lodsejer, der bor uden for 

hegnet, er imod projektet. De øvrige, vi har talt med, har været positive overfor projektet. Hvis 

Fredningsnævnet er bekendt med flere, der er imod projektet, ønsker kommunerne det oplyst. 

Rebild Kommune har desuden hørt den lokal cykelklub i Aars, hvor der heller ikke har været 

modstand mod projektet. 

I LIFE IP arbejder vi med sjælden og truet natur i ådale, der går tabt, hvis områderne ikke af-

græsses/plejes. Konkret vil projektet arbejde med at skabe større sammenhængende arealer, som 

er mere rentable at pleje og desuden gavner biodiversiteten. Det giver projektet ved Højris os en 

helt unik mulighed for, da vi her kan samle ca. 90 ha, der kan afgræsses som en enhed. 

Ad 5) Vi er blevet opmærksomme på at matr. 1y og 5x Skivum By, Skivum i Vesthimmerland 

mangler på listen af matrikler, der ligger i projektområdet. De kommunale vejarealer matr. 7000o 

Skivum by, Skivum og 7000b Åstrup Gde. Veggerby skal ligeledes medtages i projektet, da der 

placeres færiste og låger på disse matrikler. 

…” 

Fredningsnævnet har modtaget et yderligere indlæg dateret den 19. december 2022 fra Gert Fischer, 

der er nabo. I indlægget kritiseres bl.a. kraftigt, at der efter vedtagelsen af en plejeplan gældende fra 

2002 aldrig er sket en endelig opfølgning, selv om der i 2020 blev udarbejdet et forslag til opfølgning 

på planen fra 2002. Det drejer sig om misrøgt af store dele af eng- og græsningsarealerne, lysåbne 

arealer, som er sprunget i skov – fortrinsvis med rødel. 

Der protesteres imod, at dette forhold ikke bringes på plads, inden man giver tilladelse til nye og 

omfattende projekter som det ønskede. Bevoksningen, træerne, er nu så tykke og høje, at plejen ikke 

kan klares ved kreaturer. Ej heller ”ringning” eller afgnavning af bark af geder er holdbart overfor 

rødel (er afprøvet). 

Fredningsnævnet har endelig den 20. december 2022 fra lodsejeren Heidi Thomasberg Redmond 

modtaget en henvendelse hvor særlig kritiseres 

1. Fældning af et stort antal egetræer, idet et hegn nemt vil kunne opsættes, uden at fælde ege-

træer 

2. Afgræsning i skovområder er uden mening, idet de relativt få beplantninger, der ikke er ege-

skov, bedst kan fjernes manuelt. 

3. Ingen dokumentation for, at de dyr, der udsættes, rent faktisk spiser den bevoksning, der er 

uønsket. 

4. Det kritiseres, at Højrisvej inddrages i hegningen. Handler det i virkeligheden om EU-tilskud, 

eller er det blot bekvemmelighed? 
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5. Færiste og risiko for løsgående dyr på vejen vil være til gene for de mange, der benytter Høj-

risvej i bil, på cykel og til fods. 

6. Endelig anbefales vedligehold af tilgroede åbne områder og af broerne på naturstierne.    

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealerne i de berørte fredninger, Overfredningsnævnets afgørelser af 21. februar 1949 

og af 9. december 1982 samt til dels Overfredningsnævnets afgørelse af 8. november 1979, idet der 

tillige henvises til fredningsnævnets afgørelser af 21. februar 1946 og 1. juni 1974, betyder, at pro-

jektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvoref-

ter 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 an-

søgte 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 med-

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

delsesområde 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. 

Vedrørende det ansøgtes påvirkning af de Bilag IV-arter, der er registreret i Natura2000-område nr. 

15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal har nævnet noteret sig bl.a., at der er en vis risiko 

for urtebræmmer, og at der ligeledes kan være risiko for slid på sårbare områder som brinker og i åen. 

Det er under sagen oplyst, at det ovenfor anførte vil blive overvåget løbende af kommunen. Under 

forudsætning af, at dette sker, findes en dispensation – i hvert fald i en prøveperiode, som fastsættes 

nedenfor – ikke at kunne antages at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at det ikke strider imod fredningsbestem-

melserne, at området skal afgræsses, idet det heri er nævnt bl.a., at der er ret til at lade heste og 

kreaturer græsse ”i samme omfang som tidligere”. Der lægges herunder vægt på, at der kun bliver 

tale om et fast antal på ca. 15 dyr, hvilket efter arealets størrelse næppe kan tænkes at overskride, 

hvad der tidligere har forekommet. Idet fredningsnævnet anser det vigtigt, at der ikke sker skade på 

områdets naturværdier og for at begrænse græsningstrykket, er det et vilkår, at det angivne antal dyr 

ikke overskrides uden fredningsnævnets tilladelse. 

Nævnet lægger desuden vægt på, at det af ansøger er oplyst, at der samarbejdes med en ansvarlig 

dyreholder, og at det i forbindelse med græsningskontrakten vil blive indarbejdet, at dyreværnsloven 

skal overholdes, hvorved nævnet må forstå, at der er den – efter forholdene - fornødne dyrlægekontrol 

med besætningen, og at dyrene sikres, at der er det foder til rådighed, som dyrene har behov for i 

særlige perioder, herunder vinter- og kuldeperioder. 

Nævnet lægger yderligere vægt på, at der nu kun ansøges om - til brug for hegnsætning ved den 7 km 

lang hegnslinje og senere kontrol og udskiftning – af en korridor der er reduceret fra 3 m til ca. 1,5 

m, således at der kun ryddes på indersiden af hegnet, hvilket ifølge Rebild Kommunes opmåling 

svarer det til, at der skal ryddes på ca. 0,5 ha til opsætning af hegn ud af de ca. 90 ha. Ved etableringen 

af hegnslinjen er det desuden lovet, at der vil blive taget hensyn til store værdifulde træer, og alt dødt 

ved bliver liggende indenfor det kommende hegn til gavn for biodiversiteten. Idet fredningsnævnet 

lægger vægt på, at færrest mulige egetræer fældes, er det et vilkår, at det tilstræbes at begrænse an-

tallet af egetræer, der skal fældes, fra det oprindeligt oplyste maksimum på 170 træer til maksimalt 

det halve heraf. 
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Fredningsnævnet kan desuden tiltræde de beskrevne planer for at kunne opretholde egekrattenes sær-

præg med lavstammede, krogede eller flerstammede træer, herunder at der kan ske fældning i be-

grænset og afpasset omfang af andre træer og vækster for opretholde den ønskede tilstand i forhold 

til fredningskendelsen, og i forhold til at opnå en gunstig naturtilstand for habitatnaturtypen. 

Fredningsnævnet finder endvidere, at offentlighedens adgang efter ansøgernes seneste beskrivelse må 

anses tilstrækkeligt sikret. 

Hvad angår inddragelsen af vejarealet og nedlægning af færiste, der har givet anledning til kritik, 

finder nævnet ikke, at dette er i strid med fredningskendelsen, og idet fredningsnævnet ikke har be-

føjelse til at tage stilling til andre forhold end de fredningsmæssige, har nævnet ingen bemærkninger 

hertil. 

Fredningsnævnet har noteret sig indsigelserne imod forvaltningen af området generelt, men har ikke 

kompetence til at gøre denne dispensation afhængig af, at kommunerne udarbejder nye plejeplaner 

eller foretager rydning på andre overgroede områder. Der fastsættes herefter ikke vilkår af den af 

naboer og andre lodsejere ønskede karakter.  

Fredningsnævnet kan herefter meddele dispensation til det endeligt ansøgte på vilkår som nøje be-

skrevet ovenfor. 

Fredningsnævnet finder på samme måde som Miljøstyrelsen, at det må anses nødvendigt efter et tids-

rum at vurdere, hvorvidt afgræsningen har en negativ indflydelse på naturværdierne i det sagen om-

fattende areal. 

Fredningsnævnets dispensation meddeles derfor ligeledes for et tidsrum af 3 år fra tidspunktet, hvor 

den nye hegning må antages at være på plads, dvs. fra den 1. august 2023, således at dispensationen 

udløber den 1. august 2026.  

 

Klagevejledning 

Der kan af klageberettigede, jf. nedenfor, klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-

gjort, 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 da-

gen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri-

sten 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 



15 
 

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, 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.naevnenes-

hus.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. Geby-

ret 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 Fødevarekla-

genævnets 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 Fø-

devareklagenævnet 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 parts-

høring. 

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 bortfal-

der, 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, 

2. Flemming Larsen, 

3. Jens Lauritzen, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Rebild Kommune, att. Jens Kristian Uhrenholt, 

6. Vesthimmerlands Kommune, att. Per Egge Rasmussen, 

7. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

8. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 

9. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

11. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 

12. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

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

14. Friluftsrådet, centralt, 

15. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

16. Danmarks Naturfond, 

17. Helle Alsted Søndergaard, 

18. Anne-Sofie Forfang, 

19. Pernille Monika Bernth, 

20. Gert Fischer, 

21. Heidi Thomasberg Redmond og Carl Redmond. 
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