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År 1954, den 5. november, afsagde overfredningsnævnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen nr. 1158/54 vedrør-ende fredning af digevoldinger og hustomter
på et areal af matr. ny'. 2c, 3h af Skørb'Bk by, Ejdrup sogn.

I den af fredningsn~vnet for Aalborg allitden 23. januar 1954 af-
sagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 26/11 1953 henledte nationalmuseet nævnets op-
mærksomhed P8, at et areal på Skørbæk hede, Ejdrup sogn, Aars herred,
hvorpå findes digevoldinger og hustomter fra romersk jernalder, af
ejeren g~rdejer Lund Thomsen, Skørbæk, var solgt t1.1 gårdejer Ove
Møller, Skørbæk, der agtede at kultivere området, men dog havde lovet
foreløbig at lade det ligge urørt.

Den 4. december 1953 foretog nævnet sammon med museumsinspektør
Hans Norling-Christensen en besigtigelse af arealet. Dette viste
sig at være en del af matr. nr. 20 og 3h Skørb~k by, Ejdrup sogn,
tilhørende Chr. Lund Thomsen, men solgt til Ove Møller for 15000 kr.

Det areal, som nationalmuseet ønskede fredet, blev påvist af
museumsinspektør Norling-Christensen og afmærket, for at en la.ndin-
spektør senere kunne foretage den nøjere afsætning i marken og ind-
tegning på et rids. Afmærkning har fundet sted, og rids er udfærdiget
af landinspektør ~kjelbo, Løgstør. Det er oplyst, at matr. nr. 20 og
3h ialt er pi 170810 m2, og at det område, der ønskes fredet, er
på 46909 m2 OB ligger midt i det købte areal.

I skrivelse af 14. december 1953 har nationalmuseet nærmere
begrundet ønsket om fredning ved følgende redegørelse: "På arealet
ligger et system af lave jordvolde, s~kaldte digevoldinger, der om-
gærder et stort antal oldtidsagre, lige som også terrassekanter
indgår som agerskel og er meget synlige i terrænet. Disse terrasse-
kanter er dannet på skrånende agre ved jordtransport, forårsaget af
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vind og vejr samt tyngdekraften, idet agerjorden ved disse natur-
kræfters aktive tilstedeværelse har været sat i en bevægelse, der
først er standset og derfor aflejret, hvor ageren grænser op til
laveI'e liggende, udyrket land.

I sig selv er dette agersystem så værdifuldt et oldtidsminde, at
fredning heraf ville være naturligt, men dets værdi øges yderligere
af, at der på pladsen ligeer fire gravhøje, som oldtidsbønderne ses
at have taget hensyn til ved agerfeltinddelingen. Der er imidlertid
endnu et forhold, der klart taler for, at ·dette areal må reddes fra
den 'ødelæggelse, som en opdyrkning vil betyde, og det endda et forhold
af så enestående art og betydning, at det må betragtes som en ulykke,
om denne fredning ikke gennemføres. Sagen er den, at inden for det
område, som ønskes fredet, ligger over jorden synlige z'ester af nogle
af de huse, som har udgjort den oldtidslandsby, hvor de mennesker
bOEide, som har skabt og arbejdet på de omtalte oldtidsagre, og yder-
ligere findes inden for området en af de brønde, også den synlig i
terrænet, hvorfra oldtidens folk har hentet deres vand.

Det vil s~ledes forstås, at det omr~de, der foreslås fredet, byder
på et enestående kompleks af oldtidsminder, der belyser oldtids liv
og færden, et kompleks hvis enkelte enhedor hver for sig er værdifulde.
men som set og bevaret i sammenhæng er uvurderligt både som synligt
oldtidsminde og som kulturhistorisk forskningsobjekt."

Idet nævnet af de af nationalmuseet nævnt~ grunde finder fredning
pBkrævet, træffes der bestemmelse om freuning af følgende indhold:

Arealet må ikke bebygges,og der må ikke anbringes boder, master
eller hegn. Dyrkning og beplantning må ikke finde sted, heste, krea-
turer og andre husdyr må ikke færdes på ar~alet til græsning eller
bevægelse i fri luft, men der må - uden at del' dog gives offentlig-
heden adgang - finde færdsel sted af personer, således at der f. eks.
intet er til hinder for udøvelse af jagt. Ejeren må ikke foretage
gravning efter grus eller andet materiale eller af nogen som hGlsten~
gr-und, men må foretage lynghugst og fældning af opvoksende træer og
buske, idet disse er uden betydning for fredningens formål, som er
bevaringen af det værdifulde oldtidsminde.

Såfremt ejeren har løsdrift på tilgrænsende arealer, må han ai'-
hegne disse mod de fredede områder.

Under hensyn til det om købesummen for det samlede areal oplyste
og til fredningens indgribende karakter, derunder områdets uheldige
beliggenhed for dyrkningen af det øvrige areal findes den ejeren
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klLkommende erstatning at kunne sættes til 4.500 kr.

Idet det er oplyst, at parcellerne alene er behæftet med kredit-
i:ol'E;nil1gsg'-eldi forbindelse med Chr. Lund Thomsens tilbageværende
0jenuOID, og at kreditforeningen antages at ville relaxere parcellerne
uden afdrag, og idet de ikke er belånt af køberen, vil erstatningen
v~re at udbetale til gårdejer Ove Møller.

Erst&tl1ingen udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Aalborg

3.~,

[J,n:tsfond."
Konklusionen er sålydende:

,a liDetpå hoshæftede rids med rød far·ve betegnede areal undergives
~lodning som foran bestemt.

Der ydes ejeren gårdejer Ove Møller, Skørbæk hede, en erstatningI.A 4.500 kr., der udredes af statskassen med 2/3 og af Aalborg amtsfond
~bj 1/3." '

Kendelsen er i medfør af n.aturfredningslovens § 19, stk. 3, fore-
L -'bt overfredningsnævnet, som den 9. juli 1954 har besigtiget det
p~~jgB1dendeareal og forhandlet med arealets ejer og andre i sagen
interesserede.

:J' Der opnåedes enighed med ejeren om, at der skal være adgang til
.I' ul"E)~llettil fods i undervisnings- eller studieøjemed efter forudgående

hcnvGnde1se til ejeren.
Da overfredningsn:Bvnet iøvrigt kan til træde det i kendelsen anfør-

"t\), 'lildenne VEre at stadfæste med den af det foranstående følgende
l)fL1 '!"Lng.Et kort nr. Ål 104 visende det fredede areal er vedhæftet n:sr-

--v'-'l'ondekendelse.
-., T h i b e s t e m m e s :

Den nf fredningsn~vnet for Aalborg amt den 23. januar 1954 afsagte
4t k~nd~lse vedrørende fredning af d1gevoldinger og hustomter p4 et areal

:',f IT'atr.nr. 2o, 3h af Skørbæk by, Ejdrup sogn, stadfæstes med den af
"I ut foro.nstående følgende ændring.

Som erstatning udbetales der ejeren, gårdejer Ove Møller, 4.500 kr.
lIlO(l renter 4'/2% fra 23. januar 1954, til betaling sker. Erstatningen ud-
red88 med 2/3 af statskassen og 1/3 af Aalborg amtsfond.

Udskriftens rigtighed

b~

~-~~~~
overfredningsnævnets se~t:~ær
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12. 7t II Dato 21.12.93.

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

Vedr.FS 76/1993: Matr.nr. 2 c og 3 h Skørbæk by, Ejdrup. Naturpleje
på areal omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 5. november
1954.

Under henvisning til Deres skrivelse af 30.september 1993 og besig-
tigelse den 16. december 1993, hvoraf udskrift vedlægges, skal her-
ved meddeles, at nævnet kan godkende plejeplanen på de i udskriften
anførte vilkår.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse.
En tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og retti-
dig klage har opsættende virkning. Klage skal indgives skriftligt
til fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er ud-
nyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



År 1993, torsdag den 16. december kl. 11.30 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 76/1993: Vedr.matr.nr. 2 c og 3 h Skørbæk by, Ejdrup. Na-
turpleje på areal omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
5. november 1954.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det kommunalvalgte
medlem, Vagn Olsen.

For Nordjyllands amt mødte Jens Vinge.

For Nibe kommune mødte Arne Kristensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Arne Sørensen.

Ejeren, Niels Jørgen Nielsen, var indbudt, men ikke mødt.

Der fremlagdes:

• 1-3. Skrivelse med 2 bilag fra Nordjyllands amt.

Nævnsformanden bemærkede, at kreaturer og andre husdyr ifølge
kendelsen ikke må færdes på arealet, og der må ikke opsættes
hegn. Der er ikke offentlig adgang, men der må ske færdsel af
personer. kendelsen er ikke til hinder for fjernelse af op-
vækst.

Jeng Vinge redegjorde for den plejeplan, der er udarbejdet i
samarbejde med ejeren og Skov- og Naturstyrelsen. Det er tan-
ken at sikre offentlig adgang til fods, og at fjerne opvækst.
Vedligeholdelsen skal ske ved kontrolleret afgræsning, idet
dog selve bopladsområderne frahegnes og vedligeholdes manuelt.
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Nævnsformanden påpegede de meget synlige spor efter kørsel med
landbrugsmaskiner og oplyste, at disse spor havde fremtrådt
endnu mere skæmmende under et besøg i efteråret. Han bemærke-
de, at han anså det for tvivlsomt om kørsel, i hvert fald i
det omfang, det nu praktiseres, er foreneligt med kendelsen.

Ingen havde indvendinger mod plejeplanen.

Nævnet voterede. Der var enighed om at godkende plejeplanen på
vilkår, at græsningsstykket løbende kontrolleres af landskabs-
kontoret, at bopladsområdet med de bevarede hus tomter fraheg-
nes, og at rydningen sker uden brug af kørende maskiner.

Der var endvidere enighed om at henstille til amtet om at for-
handle med ejeren med henblik på at undgå kørsel gennem det
fredede areal.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



 

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, 

Sydøstlig del, 

Telefon 9968 8461, 

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 25. september 2017 

 

FN-NJS-30-2017: Infotavler på Skørbæk Hede. 

Fredningsnævnet har den 25. august 2017 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at erstatte 3 eksisterende informationstavler på Skørbæk Hede med nye på matr. nr. 2c og 3h 

Skørbæk by, Ejdrup, beliggende Savhøjvej 2B, 9240 Nibe. 

 

Sagen er i medfør af forretningsorden for fredningsnævn, § 10, stk.5 behandlet af nævnsformanden 

alene. 

 

Sagen grundlag 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 5. november 1954 om fredning af 

arealer på Skørbæk Hede, der har til formål at bevare området i den tilstand, det havde på frednings-

tidspunktet som et værdifuldt oldtidsminde. Afgørelsen har bestemmelse om, at der ikke må 

bebygges, herunder anbringes boder, master eller hegn. 

 

Det er oplyst, at det ansøgte har følgende udseende: 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 
Kommunen oplyser, at arealerne er beliggende ca. 2,3 km. vest for Natura2000-område og det 

vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke området negativt. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har den 18. september 2017 meddelt, at den ikke 

har indvendinger mod det ansøgte projekt. 

 

Aalborg Historiske Museum har ved museumsinspektør Lone Andersen den 11. september 2017 

accepteret opsætningen af de nye tavler. 

 

Ejeren af arealerne Svend Åge Antonsen har ligeledes den 20. september 2017 accepteret 

opsætningen. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Skørbæk Hede betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

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

on, 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en 

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

 

Idet fredningsnævnet endvidere lægger til grund, at udskiftning af informationstavlerne vil ske på 

samme sted og med størrelse som de eksisterende tavler, kan nævnet dispensere til det ansøgte. 

 



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. Miljøstyrelsen, København, 
4. Aalborg Kommune, att. Catrine Jensen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Birkedal, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Nordjyllands Historiske Museum v/ Lone Andersen, 
11. Svend Åge Antonsen. 
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