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K e n d e l s e afsagt d. 6.juli 1951.

Under en personlig samtale med nævnets formand og deref-
ter i ,skrivelse af 8. februar 1951 tilbød godsejer Axel JunI, Wil-
lestrup, vederlagsfrit at lade det ham ~ilhørende terræn om B1å-
kilde i Astrup sogn frede, idet han anSer det af betydning, at kil-
dens beståen blev sikret.

Der har den 7. april 1951 været foretaget besigtigelse
af kilden og i forbindelse dermed har der være~ afholdt møde på
Willes~rup, hvor godsejer Juul nærmere har præoiseret sit,fred-
ningstilbud med hensyn til kilden derhen, at kildeområderne matr.
nr. ene 26~,7 ~, 5 ~ og 4 ~ af Møldrup by, Astru~ sogn, fredes, så-
ledes at kildens rand og omgivelser på de nævnte,matr.nr.e skal
henligge ubeskadiget og uden ændring i den nuværende tilstand,
dog at almindelig grøftning og oprensning .,afgrøfter til drift
af ~ngarealerne skal være tilladt. Han ønsker derhos, at der træf-
fes foranstaltninger mod forurening af kilden ved tilførsel af
drænvand og spildevand og mod indførelse af dyr eller planter i
kilden, og tiltræder , at dyr og planter ikke må fjernes uden til-
ladelse af Naturfredningsrådet. Idet godsejer Juul har udtalt

Angående den-foreslåede frednings værdi har nævnet fore-
taget en henvendelse til naturfredningsforeningen og til naturfred-
ningsrådet, der begge har anbefalet fredningen under hensyn til
kildens art og dens betydning i botanisk og zoologisk henseende.
Disse institutioner har derhos fremsat forslag til fredningens ind-
hold.
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"l,frygt for , at en eventuel sænkning af vandstanden i Villestrup
Aa vil true kildens beståen, har han erklæret sig villig til at
medvirke til fredning af Aaens omgivelser i videre omfang.

Med tilslutning af professorerne dr. phil. SpArok
og dr. phil. O.A. Jørgensen, der begge p~ naturfredningsrådets
.vegne har deltaget i mødet og besigtigelsen, har nævnet vedtaget
foreløbig at modtage godsejer Juuls fredningstilbud for så vidt

l



angår kilden og dens nærmeste omgivelser og at henskyde spørgs-
målet om yderligere fredning til senere afgørelse •

. Der er ikke af godsejer Juul k~et erstatning for fred-
ningen, og panthaverne, der trods tilsigelse ikke har givet møde,
har ejheller fremsat sådant krav.

Der vil herefter være at gennemføre fredning som'n~den-

for nærmere bestemt.
,)

~Lh i. b e s t e m m"e~s,:, ,.",. ,.lI'[

"\

Blåkildes områder matr.nr. ene 26 ~, 7 ~, 5 ~ og 4 c af
Møldrup by, Astrup sogn,fredes, således at kildebassinets rand
og nærme~te omgivelser på de nævnte matr.nr.e skal henligge ubesr~~
digede og uden ændring i den nuværende tilstand, hvilken fredning
dog ikke skal være til hinder for, at grøftning. o~~prensning af
grøfter til drift af engarealerne finder sted. Endvidere nedlægges.
der forbud mod forurening af kilden ved tilførsel af drænvand og
spildevand, og der må ikke foretages sådanne' foranstaltninger og
indgreb i områderne, at disses fauna og flora ændr~s.' .1

Påtaleberettigede er naturfredningsnævnet f'o'rÅalborg amts-
r,,\

Der vil ikke i anledning af den pålagte fredning være at
rådskreds. t, ,

tilkende erstatning.
,)

G. Kirketerp Nielsen. Alfr. Bøgh.
F. Juhl •

.. ,
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A f s k r i f t

af
K e n d e l s e

afsagt den 8. november 1957 af Frednin~snævnet for Aalborg
Amtsrådskred~.

Efter begæring af godsejer Axel Juul, Villestrup, blev der
af frednin[;snævnet den 6. juli 1951 afsae;t kendelse, hvorved. der til
sikring Rf Blåkildes vandføring pålagdes kildens nærmeste omgivelser,
de ham tilhørende matr. nr. 4 c, 5 b, 7 b, og 26 b Møldrup, Astrup
sogn, fredning gående ud på, at disse arealer omkring kilden fremti-
dig skulle henligge ubeskadi~ede og uden ændring i den daværende til-
stand, at der ikke måtte finde forurening af kilden sted ved tilfør-
sel af drænvand og spildevCJ.:r:d,og at der ikke måtte foretages sådanne
foranstal trdnger og indgreb i områderne, at disses fauna ~.2 flora
ændredes. Dog skulle fremlingen ikke være til hinder for, at grøft-
ning og oprensning af grøfter til drift af engarealerne fandt sted.

Efter at Danmarks Naturfredningsforening ved skrivelse af
14. december 1956 havde henledt nævnets opmærksomhed på, at der var
forelagt statens landvindingsudvalg en plan om regulering a~ Ville-
strup å, der bar sin betydeligste vandtilførsel fra Blåkilde, r;>~ at
den herved påtankte sænkning af vandstanden i åen kunne rumme en fare
for sænkning af vandstanden i kilden, behandlede nævnet denne sag.

Nævnet foranledigede foretaget boringer af Danmarks geolo-
giske Undersøgelse, der i skrivelse af 12. april 1957 udtalte, at
kilden ikku ville lide nogen skade, når blot et nærmere betegnet
overfald mellem kildeafløbot og åen etableredes.

Sagen behandledes blandt andet på et nævnsmøde den 22. ju-
ni 1957.

Efter at det for nævnet var oplyst, at der ifølge selve
planen for reguleringen ville blive anbragt et overfald ved kilde-
afløbetfJ udløb i den regulerede å efter nærmere anvisning af Danmarks
geologinke Undersøgelse, frafaldtes fredningssag, saledes at der ikke
rejste8 indsi~elsG mod reguleringen, når det nævnte vilkår respl;{,kte-
redes.

Ved den nævnte skrivelse af 12. april 1957 henledte Dan-
marks geologiske Undersøgelse imidlertid tillige nævnets opmærksomhed
på, at det til sikring af kilden ville være nødvendigt, at der eta-
blerodes forbud mod vandindvindingsboringer i kildeområdet. Det hen-
stilledes, at det ved ken.delse forbødes at foretage sådanne boringer
i det allerede fredede område matr. nr. 4 c, 5 b. 7 b, 26 b, Møldrup,
Astrup sogn, og desuden på et udvidet område, der nærmere er præcise-
ret sålodes:
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matr. nr. 9 e, 26 c. Møldrup tilhørende godsejer Axel Juul,
6 a Møldrup tilhørende Svend P. Pindstrup,
5 a Hans Chr. Nielsen,
4 a Marius S. Chr. V. Bech,

26-a Jacob Peter Jacobsen,
9.a Jtms C:br.Hansen,
5 a Storarden Børge Christen Christensen,
3 Henry Olav Oldsen

14 a Søren Bracher,
alt dog kun for så vidt disse arealer efter åre~uleringen kommer til
at ligge nord for den regulerede å.

Sagen behandledes på et møde den 21. oktober 1957 i Ar-
den, hvor alle nævnte lodse jel'evar mødt, og hvortil samtlige pant-
havere var indkaldt.

Alle de mødte erklærede sig villige til at tiltræde en
fredning, hvorved dybdeboringer efter vand, det vil sige-vandindvin-
dingsboringer, blev forbudt på de nævnte matr. nr. nord for det regu-
lerede ~løb, dog at en 80 meter bred bræmme langs det vestlige skel
af matr. nr. 9 a Møldrup og sydfor matr. nr. 9 e Møldrup ønskedes
undtaget fra forbudet.

Overensstemmende med den således opnåede enighed bestem-
mer nævnot, at det af hensyn til Blåkildes bevarelse fremtidig skal
være forbudt på matr. nr. 4 c, 5---b., 7"-'0, 26--1>, 9 e, 26 c, 6 a, 5 a,
4 a, 26 a og 9 a Møldrup, 5 a, 3 1, 14 a Storarden at foretage dybde-
boringer, det vil sige vandindvindingsboringer på om:r:åder,der vil
komme til at ligge nord for den regulerede Villestrup å, dog at den
nævnte bræmme af matr. nr. 9 ~ Møldrup undtages fra forbudet.

Fredningen af matr. nr. 4 c, 5 b, 7 b, 26 b Møldrup ud-
vides efter aftale med ejeren således, at det skal være forbudt over-
hovedet at foretage nogen som helst boring efter vand. Efter derom af
de pågældende ejere fremsat ønske skal forbudet for de øvrige matr.
nr.ls vedkommende derimod ikke omfatte sådanne mindre boringer, som
kan anses for passende til vanding af ejendommens kreaturer, og for
matr. nr. 26 a Møldrups vedkommende ikke være t~l hinder for en min-
dre boring til passende landbrugsmæssig overrisling af engen p~'matr.
nr. 26 a.

Den for matr. nr. 7 b og 26 b Møldrup ifølge kendelse
af 6. juli 1951 gældende fredning udvides efter aftale med ejeren
således, at tørveskær på disse matr. nr. ikke må finde sted.

Ingen af de pågældende ejere har ønsket erstatning for
fredningen.

Fredningen tinglyses på de pågældende ejendomme.
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Thi bestemmes:
På matr. nr. 4 c, 5 b, 7 b, 26 b, 9 e, 26 c, 6 a, 5 a, 4 a,

26 a og 9 a Møldrup, Astrup sogn, og matr. nr. 5 a, 3 1, 14 a stor-
~ arden by og sogn må nord for den regulerede Villestrup å dybdeboring,

det vil sige vandindvindingsborine;, ikke finde sted.
er dog fra forbudet undtaget en ', ,
det vestlige skel syd for matr. nr.

Af matr. nr. 9 a Møldrup
bræmme på 80 meters bredde langs
9 e, Møldrup.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at der på matr.
nr. 9 e, 26 c, 6 a, 5 a, 4 a, 26 a og 9 a Møldrup, 5 a, 3 1, 14 a
Storarden foretages mindre boringer, som kan anses for passende til
vanding af ejendommens kreaturer, eller for at der på matr. nr. 26 a
Møldrup etableres en mindre boring til passende lundbrugsmæssig over-
risling af engen på dette matr. nr.

Den tidligere fredning af matr. nr. 4 c, 5 b, 7 ~, 26 b
Møldrup, Astrup sogn, udvides således, at ingen som hel:>t boring ef-
ter vand må finde sted på disse matr. nr., og at ingen som helst tør-
veskær må finde sted på matr. nr. 7 b og 26 b Møldrup.

Fredningsnævnet for Aalborg Amts-
rådskreds, den 12. november 1957

F. Juhl.
O. Christensen.

Grete Kirketerp Nielsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Foranstående kendelse ønskes tinglyst og noteret på de
pågældende ej&ndomme med bemærkning om, at påtaleretten tilkommer
fredningsnævnet.

Fredningsnævnet
"for Aalborg Amtsrådskreds den 15. novbr. 1957.

F.Juhl.

Indført i dagbogen for Hellum-Hindsted "V

Herreders retskreds den 16. nov. 1957.
LYST som begært
Akt: skab nr. B-580
matr. nr. 5 b, 7 b, og 26 b Møldrup er
under 9. sept. 1957 inddraget under matr.
nr. 4 c smetds.

Geftpartens Rigtighed bekræn.~s. Schierbech •
•• 1, .......

far :Aalbora Amtsrudskreds - 6 DEC. 1°"7
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