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Fredningen vedrører: Farstrup Kirke

I. Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 10-01-1952, 05-02-1952,
28-05-1971
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~atr. nr. 4 a Farstrup, 3 Nørkær enge.

Anmelder:
Frednhgøumltt

for Aalbol'lJ A.ød&raadIknUIf .. __ .

Deklaration.

Und.rte~e4e Ilrde~er SelleD Obrlstlan Nielsen at
:rarstrup, der er e~er at landbl'U&•• ~endo_eD aatr •. IU.". 4 • :rØ'-
åt1"\1p,, liøra.r anae. erklaer.r h.rved tor 111& Ol ettertølaeiade

e~ere at Jlænlte .~eDdoDl. at d.r inge.ln". III. bllve optørt nOCel1

b11Db&pl .. tr. nr. 41- • rarstrup nærll.re raratrup kirusaarde

nordl1&. Ol øat11•• dis. end 15 .eter.

D.nne d.klarat1on t1q11a.. 80m. •• rv1tUt.tUtend. pl

tOrDæYnte1andbrul.e~endo••

Påtaleretta t11ko.er Paretrup lIen1ped8rld Dl fred-

ninsaurmet tor Aalborc ..... hver for a11.
J'ara.rap, d. 14 - , 11~".t,

Ind'" Idagbogen for retskreds n.r.. ,~!.~
_ og Ars-SI~. d.3..L1B..!a..
L,IC clngbot: Bln bl.~J' _

Akt: Skab t:( ~~;$~!?=::.....;::::::==-
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Matr. Br. 9 p Ol 9 o l'erstrup b;, Ol sosn•.
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12 JULI1952 ADelderI
fnduIapllæ,net

for Aalborg Amtsna .....
Nftr_dIIJ
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Undertesnede soanerld for "Fuøtrup koaune. aer er eJer

at de ved Farøtrup kirkegaarda sydøatlige hjørn. l1a1eDdeparcel-

ler matr. lir. 9 p og g o Far.trup by og sop,erklærer herved for

oa og etterfølgende eJere Id nævnte II&tr. nr., at der inlenainde
ml opt.,re. bpcnin&erpi matr. nr. g p, Ol at d.. J)l aatr. nr.

g o kun ml opføre. bygninaer. somtjener til .kolebrul for
SOlDetøoffentlige akolevæa8n og ikke kirkeglrdsdiset nærmere
.nd 25 •• ter.

Dennedeklaration tinglyses &0. a.rv! tutatittede pil d.
nævn te 118.tI'_nr.

Pltalerett_ tilkollllllerFaratrup llen1&h"darld0& tn4n1nia-
~et tor Aalbora .. t hTer tor 811_

J47~~ ~
;... .(~,sh; j~-I.H ~ ~ ~

-~?-<J ---.A"/U. ~~~.-- , 4;;::,~ ~1::"--7~#k~<-
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J tiODS j .il. r y- / P' /<.. .

-.J .~I -/d ../' F~ ......, ~PR.'952 -9 r,rR195~ .t.'~ ',' .
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'!l Fra amtsrådets 81de ~1de. 1ntet at erindre 1.0., .at r~r.trup

8~ci.d påtager 8i, de 1 toraaatAende d.klarat~on antørte torpligteIser.
Aalbor. amtsråd, den lo' JUl! 1952.

lndt.rt I dagbogen tor retskred. nr. 65, L....
"--b tad og Års-Slet IMrreder. de!..-t 2 JULI1952-. ~,,~-,L,.t tingbog: Bln 4 "'!t.

Akt: Skab ~ . l/

~--

~ .......
-.I

'. , I •• ", .. : J. j,

'i ' •. I

'J



• O'l

It~~
I:l

~ ~~. ~,
fA4~h>'ki~I

!)

~
~~

e~~===========================--_:::::=:::
.'anlcet H. .I, Chr, P....... n... apl .... nd•• A/e

!U4et/tcU 9&R/n 9J~1lf!u:

~::._i'·JI ~/~ -19 f.t

,
•

---

/

~ff1~~1
q.;;MbMp flJ4j
:f?ogm-: ~~

O'feA.u d: 1!Ld
;/fffYl t: .IIat80..fj'

Rigtig kopi af matrikelkortet.

'Y.t ~""~. 19 tif /,'Direktoratet for Matrikelvaesenet I tf~"7

J!j~~(3J~
I ~/f I 500tm

[ I~ -Mllforhold 1: 4-0 o o.

Aaloorr~.~k_
UonsJiva. J1l'. 11-/ t;z .

-~ f,PR 1952



FREDNINGSNÆVNET>

•



REG. NR. /?~/~
JtI/

;j""~l/ : \r l'Jer lI!green-1 J>I'I q
Lulld:-10l.;.':.C1),J) ur

Hi:40 NI]'

LJ ~ I'~ L A H l. '~ [ C'

r "o. ,
( , '1-:' _ ':. ',l

:' , ) r' I I ( () ~ (: .... ( ) Il j' '/i 1~T' t; : J ( 1 r ~ ('. i r' l " j l f : (l ;.;" ~. L ( ~. ,

nr. 9 Q f::un rnc.. opflbres bYl~[Jin;_>,'r'~ S(lrrl tjr,ner t.il. s'wlEhru:.:- f d'

: ',~)net:3 off'crJT.:,Ji·:,e skr)lev,;s'~i1 Os il{V.E? ;<:Ll'v.":' ';:-"rdsoL -~L ~':.trrrl('r,;

C nd ? l) ri,. 11

ol"Hyd:

; ,...' Y' ~ ,.. 'i'"') 1 i. ,"J' .... P JI-

" L l' r', r',l

, .1 Irl;,l r', ':1'., ,i'
d'..;r in'_8n~.jlJd(} trLt ,-)pr0re~; :',YeJ1" "r' på ni::.tLr.nr. o p, ", ',t (ICr:

;:;[1 rIlClLr.nr. \).Q H\ke wu. O}'l'v5rr·s :;y.rnin§.,er (L'81':l,e.:'(' ~\~r):<:-a=H'r~'=

dicet end ~~; m. S0.frelJlt d~~!l )-J'J. matr.nr. 9 .Q r"2r~;:J'u:: I jO,: :"

v'BJ'€nde skolebY[,nin? overir:tr fra o~'fentli;- cj2 ",j J. ;,J'J \",",(;.]"1',

skal eventu1.1Jr:> Ud\lideL81' af bYp'fjln;~'.)r·t:.e bO(~i\I;;](;e,~; [,f' ('r- :~;,'.'>

lebcretti~f;'Jc i henhold til ;lI-I'v,I:rcrJdr~ ~"r·vltuG.

P:~d,8181'('j'ten tLlkolfl"[j(;l' /:l['~t,r'ur, Mcni:Lr·,l::rt.,! () L"ri"lIf,l.I'.:-

n.:Bvnet for ALllhorE' Amt hvC'r for :,i~'.~ , -
N:PI'v:crende d(~klaraLj()n vil Ver'C ,3L tin:-!,I';C ~;()rn ~;I'l'vi\ ,10-

.L,<~t·ten(j,., p,.". j I I l j ll., " (C n BV n I" (~ IOn. L [' • nr. jv (-?I le!l :~.'II I til ;lr_, r' v L L li j. t ('ro u lJ:; 1'-
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fredningsnævnet

for Nordlylldl1(i{Amls sydlige
Frednll1~skreds

n'lmrne'\<nnturd ~:.:,;) (
<;"75 l'cmd1'lIr

F:eJ rs tru]:, eJe,l Jo. juli 1971
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ni ',jedsr~d:

Fr~r\ningsnævnet
'; ., ,Js Amts sydlige
I l t:JulOgskreds

Dommerkontoret \. ~\'\ \
9575 Temdrup
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Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

 

Den 26. november 2019 

 

FN-NJS-44-2019: Ansøgning om dispensation til anlæggelse af legeplads i 

kirkefredningsområdet i Farstrup. 

Fredningsnævnet har den 4. november 2019 fra Aalborg Kommune modtaget en udtalelse om 

ansøgning om at etablere en legeplads på matr. nr. 4by Farstrup By, Farstrup, beliggende Nymøllevej 

110c, Farstrup, 9240 Nibe. Ansøgningen er fremsendt af en gruppe borgere i området med Morten 

Bøjer som kontaktperson. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealet er delvist omfattet af deklaration af 10. januar 1952 til sikring af Farstrup kirkes frie 

beliggenhed, der har bestemmelse om, at der ikke må bygges inden for en afstand af 15 hhv. 25 meter 

fra kirkegårdens nordlige og østlige dige. 

Det fremgår af ansøgningen, at der inden for fredningsområdet ønskes opretholdt en petanquebane 

samt etableret en ny lav pumptrackbane for løbecykler, en 9 meter høj lysmast med 4 lamper, et 

område med hængekøjer og en svævebakke etableret ved eksisterende kælkebakke. 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Ovenfor ses placering af de enkelte aktiviteter. 

Aalborg Kommune har den 11. november 2019 oplyst, at nærmeste Natura2000-område er område 

H15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal beliggende i en afstand Af 300 meter. 

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter på arealet eller i umiddelbar nærhed og forventer ikke, 

at arealet er sandsynligt levested for bilag IV-arter. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. november 2019. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det 

ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Peter Halgren 

Madsen. For Aalborg Kommune mødte Dennis B. Engmann og Jane Tange. For Aalborg Stift mødte 

kirkegårdskonsulent Mogens Andersen. For Aalborg Vestre Provsti mødte Inger Bach Hansen. For 

menighedsrådet ved Farstrup kirke mødte Anders Ørsnæs og Henrik Niss. For projektgruppen mødte 

Morten Bøjer. 

På foranledning af Mogens Andersen tilkendegav Morten Bøjer, at den ansøgte lysmast flyttes uden 

for fredningsområdet og ændres til en højde på 8 meter. 

Aalborg Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Farstrup kirke betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

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

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale samt 

oplysninger fremkommet under mødet, herunder oplysningen om, at lysmasten flyttes udenfor det 

fredede område, meddele dispensation til det nu korrigerede ansøgte projekt, der ikke ses at stride 

mod 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 

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

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 



 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 

klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

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

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

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

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

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

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

 

Torben Bybjerg Nielsen 



 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Peter Halgren Madsen, 

3. Aalborg Kommune, att. Annette Thorning Østergaard, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Anton Thøger Larsen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Aalborg Stift, 

13. Menighedsrådet ved Farstrup kirke v/ formand Henrik Niss, 

14. Aalborg Vestre Provsti. 

15. Morten Bøjer. 
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