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År 1950 den l. maj holdt fredninlsnævnet mide på dommerkontoret i

•• rresundby, hvor foretoges:--~
Fredning af udsigten nord og vest for Nr-

Tranders kirke.

Der afsagdes "lydende

kendelses

Etter at nævnets opmærksomhed var blevet henledt Iii, at Nr. Tranders

kirkebakke truedes ved udnyttelse af balrken til grusgravninr, b eeigtigede

DIB't11etden 23. oktober 1947 kirkens omrivelser og bestemte, at sagen vil-

le vere at tage u.nder behaniling.

Fra kirkebakken er der mod vest, nord og .et en usædvanlig smuk ud-

8irt. Bakken skråner jævnt mod syd o,; stejlt mod øst, medens den mod n-ord
bxat

bæver sigVover det lave lar..d, der strækker si g hel t ud til Liwf jorden o~

danBer et karakteristisk træk i landskabet.

Bakkens vestlige side stod som fØLge af tidligere grusgravning

stejlt op mod ktrkegårdsmuren og her foretoges store udgravningsarbejder

at Nordjydsk Kalk og Mørtel a/s ifl. overenskomst med ejeren af jordeD.

Der forestod gravninger også nord for kirke,ården, således at udsil-

ten til kirken fra vest og nord måtte befrygtes at ville blive skæmmet at

høje stejle Ol nø~e skrænter.

Arealerne syd, vest og nord tor kirke!!'ården er matrikulerede under

nr. 4 n, 5 a, 26 a, 26 ø, 26 f Nr. Trandere by og sogn. Matr. nr. 4 n og~.5 a ejes henholdsvis af r. Tra~ders kirke og Nr. Tranders sop,nekald,

matr. Dr. 26 a at gårdejer Magnu.s Theodor Jensen og matr. nr. 26 e og

26 f. af Nordjydek Kalk of, T~ørte1 a/~, dog med tilbagekøberet fOL den tid-

ligere ejer Magnus Theodor Jensen.

Fredningsnævnet har under sagens behar dling måttet anee det for ønske-



ligt at trætte foranstaltninger til øikr1n« at landskabetø akøhed 0l

_ særpræg, navnlig ved at hindre, at der blev gravet tor tæt ind mod kizte-

~rdsdiget og at de afgravede ekllllDter kOllJller til at virke øk_ellde Ol

ved at bevare den frie udø1~ til kirken fra ø;ydvest ol! s1'd. ("rundet pi.

den meget store økonomiske værdi, som lrusgravnin,srettell har Ol grund.,

ptl. modstand fra ejere Af arealer øst tor kirken, har nævnet ment at .. tt.

indskrænke sig til disse formål og modtaøe de fredningstilbud, øom mel
henblik herpå er fremsat uden krav på erstatniDI.

4t I overensøtemmelse hermed bestemmer DÆVnett.lgende:

"atr. Drene 5 a og 4 D af Nørretranders b;y og 8o~n tredes sAled •• , at
der ikke på disse arealer Då fox'etages bebyggelse eller l1Usgravn1ng 11«.-,

- som oll!uget at den ~ disse arealer ftØ."er:de beplantnin« ikke må udvid •• ,

På d. nævnte matr. nr, 26 L. 26 ... og 26 1. må der ikke foretages gJ'av-

-,11nl i k1rkebakken I1æraere kirkegårdødigets yderside end 6 meter og akm-

ningen skal efterlades med en profil at l I li. ~år gruagravnin~en er at-
sluttet tor,ynes skmningerne med et muldla,;. En bræmme pA 10 meter re,-

net tra skmnin,erne8 fod trede. eå~ede8 at di8se arealer ingen Binde ml

bebYISes.

Det sam"'e tp;ælder det syd.stli';. hjørne al ma'r. nr. 26 !O. der samme.

e med deJS nævnte brmme på dette matr. nr. er uøvet med rød tarve pA. d_'

• kendelsen vedhæftede riele.

I overeI1sstemmelee med det ovenfor anf me vil der ikk e vere at t11-e
lægre erstatJlin!, hvorved bqærke., at cler ikke at cJen en.te interesse-

rede panthaver, nemlig Aalbori .pareka ••• som panthaver i matr. nr. 26 •-
T h i eragtes:

Matr. nr.elle 26 A, 26~. 26 l. 5 A O! 4 B af Nørre Tranders by oc

sogn iredes-som ovenfor aRført.

J1 .. Jubl. Konrad HanseD. Th. Christensen.

x .x.x. x.x .x.x. x.x

UdskrifteD8 l'1gtiped bekræft •••
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Vedr. Nr. Tranders Kirkegaard.

e
•e

Ved skrivelse af 16.august 1982 modtog Fredningsnævnet
fra Aalborg Stiftsøvrighed regulerings- og administrations-
plan for Nr. Tranders Kirkegaard bl.a. omfattende frilæggelse
af kirken og den på kirkegården værende gravhøj (1113-5).

Fredningsnævnet har under sagen foretaget besigtigelser
den 14.oktober 1982 og 24.marts 1983 og har herunder foruden
ovennævnte plan behandlet et af Landskabskonsulenter ApS,
Aalborg, udarbejdEt forslag til udvidelse af kirkegården
vest for den nuværende kirkegård.

Fredningsnævnets medvirken er - for så vidt angår re-
gulerings- og administrationsplanen for den gamle kirkegård -
påkrævet, idet denne berøres af beskyttelseszonen af oven-
nævnte gravhøj, og for udvidelsesplanens vedkommende dels
fordi en del af området er omfattet af ovennævnte højbeskyt- .
telseszone, og dels fordi noget af det af udvidelsesplanen
omfattede areal er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af
l.maj 1950 om fredning af udsigten mod nord og vest for kir-
ken tinglyst ll.maj 1950 og 25.oktober 1950 på matr. nr. 26 h,
26 e, 26 f, 5 ~ og 4 ~ Nr. Tranders by og sogn.

Fredningsnævnet skal udtale:
A: Vedr. regulerings- og administrationsplanen.

I besvarelse af Deres skrivelser senest af 13.december
1983 skal Fredningsnævnet bemærke, at de i planen nævnte be-
stemmelser om etablering af hovedadgangsvejen til kirken,
frilæggelse af kirken samt omlægning af en række gravsteder
ikke i relation til gravhøjen medfører ændringer, der i væ-
sentlig grad kan virke skæmmende på fortidsmindet. Med hen-
syn til den i planen indeholdte frilæggelse af gravhøjen
godkender Fredningsnævnet frilæggelsen på vilkår, at højen
fremstår med græsbevoksning, at bøgehækken og bevoksningen
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på højens top fjernes, at gravstenene p~ toppen af høJen
lægges ned, at træbevoksning ved højfoden og på høje!5
sider udtyndes, ~ de eksistErende bænl<? fjernes, S2Y.ll. et
trappen til højens top omlægges og forsynes med trin af
sveller alt som skitseret under besigtigelsen den l~.okto-
ber 1982. Fredningsnæ~~t kan til ovennævnte vilkår godken-
de den fremsendte af Landskabskonsulenter ApS udarbejdede
plan af ll.marts 1982 med rettelse af 4.august 1983 (sag
nr. 81701, tegning nr. 06).
B: Vedr. planen for kirkegårdsudvidelsen.

Det blev under besigtigelsen den 24.marts 1983 oplyst,
at kirkegårdsudvidelsen formentlig krævede udarbejdelse af
en lokalplan. Forslag hertil er endnu ikke modtaget.

Fredningsnævnets principielle stilling til udvidel-
sesplanen fremgår af nævnets skrivelse af 29.marts 1983
til Menighedsrådet samt af udskrift af besigtigelsen den
24.marts 1983. Genparter heraf er tilsendt Dem den 29.marts
1983.

Den under punkt A nævnte godkendelse kan i medfør af
naturfredningslovens § 58 indbringes for Overfredningsnæv-
net, Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret
Fredningsnævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands
amtsråd, Aalborg kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

'Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Overfrednigsnævnet. Nærværende tilladelse
bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

De ved Deres skrivelse af 13.decernber 1983 fremsendte
, I

bilag (sagens bilag 28-38) tilbagesendes: /
/

,/ .' ~ c... fI--;:' - .. 4l.

Bilag.
Til orientering:

~Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 Køberulavn K.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0.

Jr.nr.8-70-51-2/26-3-82.
Aalborg Kommune, Vesterbro 14, 9100 Aalborg.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v./lektor Johan K. Højbjerg, Landlystvej 35, 9210 Aalborg Sø.
Frans Arneys og medarbejdere Landskabskonsulenter ApS,

Kærlundsvej 30, 9000 Aalborg.

,.:E.Bruun de Neergaard.
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Menighedsrådet for Nr. Tranders kirke, v./hr. Chr. Jensen,
Nr. Tranders, 9220 Aalborg 0.

Fortidsmindekontoret, Mindegade 8, 8000 Århus C.

E.Bruun de Neergaard.
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" Aalborg,den
" . .. , .

Aalborg kommune mag. 2' afdeling,
Stadsingeniørens kontor,
Vesterbro 14, postbox 765,

"',9100 Aalborg.

, Til fredningsregisteret
."til orientering 6/
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... (.Vedr. anlæg af fortov på nordsiden af Lemvigvej delvis berørende arealer
~~, af matr. nr. 5 ~ og 4 n'Nr. Tranders omfattet af Fredningsnævnets

,I kendelse af l.maj 1950 om fredning af udsigten fra Nr. Tranders kirke,
lyst 11.5.1950. - Deres jr.nr.2-3-0~-04.
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