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Matr.nr.: 2~ og 2~
BØrglum by og sogn.

," 1JJj

'Rt~.NR. ~flV'.14.- !J
Genpart

Stempel- og gebyrfri,
lovnr.140-1937.

Anmelder:Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fredn ingsoverenskomst.

Undertegnede Børglum sogns menighedsråd, som handler på Børg-
lum præsteembedes vegne, som ejer matr.nr. 2~, og på Børglum østre
kirkes vegne, som ejer matr.nr. 2~

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 2~ og 2~ af
Børglum by, Børglum sogn at lade et

disse
areal af ~matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Børglum østre kirke kirke.

Arealet beskrives således:
1.Hele den til præsteboligen henl~gte skov og have notd og øst for

nævnte kirke.
2.Den nuværende parkeringsplads, matr.nr. 2~ og i fortsæ~telse af

denne en bræmme i lo meters bredde mod vest til præstegardens
skel og mod øst til præstegårdens indkørselsve~. .

3.Et 30 meter bredt areal melJern Vrå-ve)e~ og Vejby-vejen, således
som dE::tteer angivet på landinspektør Monrads udstwcningsplan af
'~~~KIK~ijKXK~~x~~I~~K~~X~M~~l~x I , ~aj 1956

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller'ikke p~ arealet må anbringes.. ,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende;;. ,

eller opstilles skure, udsalgsstep~~; isboder, vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber "eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald ,må ik.k~,finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

I en afstand af 50 meter fra kirken må der ingensinde opføres
virksomheder, som ved røg, støj eller ilde lugt kan virke generendfor kirken og de kirkelige handlinger.
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For fredningen kræves ingen erstatning.
Vi

~er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min
me osfornævnte ejendom, dog uden udgi ft for IJtxg, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-
bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedrådet for Børglum sogn
hver for sig.

,den 1/ 2 19 57
Niels Nielsen.
Anker Lund.
Viggo Gregersen.

Børglum
Poul Jørgensen
Chr. Thorup
Anton Jørgensen.

C. Dalsgaard.
Knud Vestermark.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-
lyse på matr. nr. 2~ og 2~ af Børglum by,

Børglum sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 28/ 11 19 58

,64a
Hj. 2 Go 1604

Det tiltrædes, at nærværende fredningsover'enskomst tinglyses som ser-
vitutstiftende på matr.nr. 2a og 2ar Børglum by og sogn, dog med følgende
forbehold for så vidt angår matr.nT:" 2a: "
Sålænge den til Børglum præsteembede hørende have'med gårdsplads samt den
del af præstegårdens areal der ligger i umiddelbar tilknytning hertil,
administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kirkeministeriet afgørel,
se om nyplacering af præstegårdens bygninger,herunder tillige selve bygge-
planen samt tilbygninger m.v. og ombygninger, der ændrer præstegårdens ud-
seende, uanset fredningsoverenskomsten.

Kirkeministeriet, den 22.oktober 1958.
P.K",V.e.u.Kirkeministeriet

- ... ,
Einar Louis

eksp. sekr.
Deklarationen begæres tinglyst tillige på de fra matr.nr. 2~ under 30/10

J

1957 i~tykkede parceller, matr.nr. 2~ og 2at Børglum by og sogn.
Fredmingsnævnet for Hjørring amtstådskreds,den 4. december 1958.

1). Hue" r.
---------------------------. _.
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Mat r •n r .: '4.1' Børøl_.7 etl aop. Genpart

al42 AJnlake1l II Dr. T8."ep.l"T.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 24.1 af

sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri" beliggenhed af.;

:S.Z"I1w& '."1"' ki rke.

Arealet beskrives således:

.. b... ,A 40 _"el" ~•• ~ tw Ol op t11 kll."uab4.n oa
~.tealr4'D4hav••

Fredningen 'har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må:anbringe&

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende',

eller opstilles skure, udsalgssteder, isbqder, vqgne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



e For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt.af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er frednin~snævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for i.l-iJ,.w.. ... """e k1.~'D
hver for sig.

,den 27 / a 19 51.

l

l
el

\

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 24Jl
sogn.

IJ af by,

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den al/3 19tJi
Kør.tu.

e
IlWt.rt 1 6lEi&~04ttUtor "t.c81111 u. 728, H3.rrllSl
keb.ta4 ~.v•• 4en 5/4 1957.
Xt,J .... ~1.A&bg4il:a,. 11. ~1. '46. Åk\;:JJ&;Qb B. DI". 7S.
1:01'. U411"eretortt"!.' Wi .~"'IU;".~beret ak,*u·.' W14u U••• 174.

~. J:f8".~,

t.

I/W' ; .. J J, li

l J _;' .ill

~e vUtu'f~ , l'. l

,.,.n...~~~ _elftatte ••
r 1~r-r,~,lr: , ,:,!', r'! T ••• ~ 'ø. Okt. '1959.

1

f 1..1,//: l l ;\ I 'hl i \.J,:,I}.';"",l(nEL/Z;
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e Mat r • n r .: 24S. Bøl'&1u la, O, lJ0aL Genpart

t.I~l! 1951.
.Akt. Ske1t B _. 484.

'A'

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
ø

!ør&1Wll - :rurreb,y SCJperl4 pOt IIomaMDGDII ""M

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 240.- af

. sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

,I
I
I

Arealet beskrives således:

B.J'ø,1.u uD1•• la..,. n_t tor Idl'u.b4 •• la4tl1 en atatencl
~ 40 meter hoe &lJtelle, ,.r _~r.nr, aa.

l l, ..
/

,.,:j.,,~ j ~(

Fredningen har følgende omfang:
• lo .: " \'.~ r r

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må apbringes.

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende ....

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand. der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

sd Stm. j. nr.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu,

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for itJr.l.u4A lI1lioll'. ~

hver for sig.

børglwa ' den 22 IJ 19 'T.
B. V.... eraAl'd.

B.r4l1"'....lU.I"n'7
aO&JIAIl'i4p. '
X,,,lclcell.

J

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse påmatr. nr. 24.i

Dørslwa sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

by,

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den a81 ) 19'7.

ICør~ten.
India" 1 dC'4'boGP ten: :r.~$1a·.d.m". 12•• S'BftDa
tøata4 Da.v.. den 5/4 1951.
~.t.!lndbo.2B4.II. Bl.)76. AktaSkab H.Rr.484.
KOrt tidlieere toreviet 0& .e~nrt herat åkter$'i unaer H.ør.114.
Ek.trekt-~4Gkrlttat B.rilu~urre~y 'OIPer'.. torhaA41i-alproto-
ko1 to~.vl.t. I

øe'7&- Z.. 149/37S l. III 2.-ø.
Geøper"A8 wtatllk •• '••kzat••••,

I 1·:I.lJ::':"''''~/l VilE r •••• IS.o.t. 1959.

J .1 .
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Matr.nr.: 14kaa~~rgluaby
Cl' 8010.

Genpart

L. 3810
19. Juni 195'.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet 'for Hjørring

amtsrådskreds.

i Fredningsoverenskomst.

e'
Undertegnede glroejer 'ens Andereen at ~I'.rglrd 1

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 14g af

Berglum by, BlIrglulD sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

i$atJri ki rke.

Arealet beskrives således:
~, 'O W br6~t a~o~l ~~llilD ~r'-~.n OS Ve3b1-veJen,hvis

~1~t~rlinl.8~r fra ~ørtlu. østre k1rke. ml~\. til .1~ton Qt
urelIllIlt • .\lQW iiat f;rImøtir til ~rii-v8j lllQ.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplante s med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
.

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,:

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende,skæmmende

genstande ;lHenlæggelse af affald må ikke finde sted., Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirkJn~n at.tAnd at 50 IDtr~ k1r~en al der 101~.lQO. opt~r'8
vlrkeolDbedor, ~OID ved r'e, a\03 .ller 11d. lust kan ylr,. g~n~-
rend. for kirken og do klr~el1"e han~llng.r.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for '=a' glum ø'l'lH 80gn
hver for sig.

den 24 / 5 19 52

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 14.la af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18/6 195'.

InJtJrt. i Jf.igbuglll1 tor rehkr('(il'Jnr. 12&, Ujerr1.ng
keblJtllJ m.v., J-eu 1':';/6 19,}.

LYST. 1'1nSbog• .J.~a. U. dl. 518. Aktt l:.kab li "1'. 174.
lort tor-viat. Alen. 11ijtpsa matr.nr. 14~ b~rglu. b, 08 'G8n al har~k~rn
O - 4 - O - 1* iJg ildti paa øen med .1.b11:1. økrhoh. at 4-6-195) tn. I1U~U".
nr. 14U u,J.illu.q. pOll'otl ~!J.ir. ur. 14ba ibd. t 4e~ V'O 1i~.4. J.,at }1-7-1~:;}
er .~lg' til MJller Otto~e~. bYL1~.Q ~arc.l har nar'korn Ol a1b. .

:..."r.ar. 14U '1' Do1HU,.i OIOl'Q landbrug lIIal ••:I:,.n •• d ... 'r.nr. 14.. lbu.

tb. "."'0.
Oeb,rtrlt 1. h ••• lov nr. 140/19)1.
, 14 ll. Kr. 2.-

Gebjl'l Korle,opart
~ 14 111 ~r; 2,-



-I

loran.tA.nA. tr.dniD&.oYtrenakomat tiltræde. herved at uøderteSD8c
•• 11er Otto •• n 80. eJer af 11&111'. nr. 143, Børalua lJ7 Ol .oSn, 08 kan
tIDllT.'. pl lorDBVnt. e~.Ddom, doS uden u4.1t~tor mia, 08 "4 re.p.l
at DU plhv11eJ14,utt.leer '1 .,rv1 't111iter, hvoro. heD'Y1.,. t11 1l1D&bo-
a·n•

Børa1ua, den &})1"ll1957.

. .A:t1k1"1t'tene i'1.t1&he4 'ekrlltt •••
,d.n ~7. o~ob.r 1959.
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DISPENSATIONER>

Afgøretser - Reg. nr.: 0,2048.19

Dispensationer i perioden: 06-10-1986



FREDNINGSNÆVNET \I ~~{}/;;Ø.
Nordjyllands amts n~;dlige fredningSkred~ 1. lO d Qr$

..... 8anegårdspladsen 4. 9700 Brønderslev ~!l ~/,I';;01/.IJ/f
• Telf. 08 820388 1f($J t;i!J!t!ØI:J&,

Brønderslev, dm 6. oktober 1986
RE&.Nl Fs. 284/86

d-.oY8.Jol
Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Landinspektørfirmaet Birk & Boe I/S, Nørrebro 11, 9800 Hjørring,
således:

e~.

Ved skrivelse af 16. september 1986, j. nr. 30240, ~ar De
ansøgt om tilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 2 a
Børglum By. Børglum, til anvendelse som kirkegård.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredning.
Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til den an-

søgte udstykning, jfr. de hertil fremsendte bilag.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes

for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl.
a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Kla~efristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 5

Rr fra dato.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskonto-

j. nr. 8-70-52-1/15-9-86, Amtsarkitektkontoret, j. nr. 8-70-10/15,
Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Løkken-Vrå
kommune.

P.

~~in~t~ei"e~
ti~orientering

I%"r;' {p

~
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 4. december 2018

Hjørring Kommune

FN-NJN- 62-2018: Renovering af ejendom ved Børglum kirke.

Fredningsnævnet har den 18. september 2018 fra bygningskonstruktør Jan Jensen på vegne ejerne af 
matr.nr. 2a Børglum by, Børglum modtaget ansøgning om tilladelse til at renovere den tidligere 
præstegård, beliggende Børglum Kirkevej 21, 9760 Vrå, tilhørende Tordis Beck Helleland og Kim 
Beck Helleland.

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 deklaration af 5. december 1958 til sikring af Børglum kirkes frie 
beliggenhed. 

Det fremgår af ansøgningen, at taget udskiftes fra bølge-eternit til rød glaseret tegl, at vinduerne 
skiftes fra store glasvinduer til hvidmalede dannebrog-vinduer med termoglas samt at der monteres 
nye zinktagrender. På første sal isættes 12 Velux-vinduer.

Aalborg Stift har i mail af 27. oktober 2018 henvist til kirkegårdskonsulent Mogens Andersens 
udtalelse af 21. oktober 2018, hvori det anbefales, at Stiftet over for fredningsnævnet anbefaler det 
ansøgte.

Ejendommen er ikke beliggende i Natura2000-område.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jørgen Stubgaard. For 
Aalborg Stift mødte Lene Mogensen. For menighedsrådet ved Børglum kirke mødte formand Niels 
Erik Storm Gregersen. For og med ejerne mødte Jan Jensen og Anders Golding.

Ingen havde bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Fredning af arealer ved Børglum 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 foreliggende oplysninger meddele dispensation til det 
ansøgte, der ikke vil hindre indsigten til eller udsigten fra kirken.

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. 
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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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jørgen Stubgaard,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Hjørring Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Jørgen Jørgensen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Aalborg Stift,
11. Menighedsrådet ved Børglum Østre kirke v/ formand Niels Erik Storm Gregersen,
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12. Hjørring Søndre Provsti,
13. Jan Jensen, Golding Byg ApS,
14. Tordis Beck Helleland og Kim Beck Helleland.
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