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6 h og 12 r L1ndholm by REG. NR • .z~7'
og sogn og matr. nr.
5 g Voerbjerg. Llndho1:n sogn. Anmelder:

FrednineBn~vnct for Aalborg
Amterådskreds.

i\endelee
afsagt af fredningsnævnet for Åa1borg amtsrådskreds

den 9. august 1960.

Ved skrivelse af 14. juli 1959 har Nationalmuseet frem-
sat beg1!ring om fredninG af l, Lindholm Høje".

Lindholm Bøje består af parcellerne matr. nr. 6 h oB 12 r
l..indbolmby og aogn. oe matr. nr. 5 g Voerbjerg. Lindholm sogn. og
tilhører Nørresundby kom;O:lune.til hvem de er overdraget af plantage-
eJer A. F. Lassen. :I"vd1n~gaard, ved Gavebrev af 20. maj 1901. lyst
21. septbr. s. a. I gavebrevet udtaler giveren. at han ønskede ejen-
dommen bevaret SOL, et sarr..lethele. der stedse skulle forbl1 ve 1 Nør-

resundby kommunes eje. og at der kun med Nationalmuseets tilladelse
måtte ske udgravning af de på arealet værendp oldtidsgrave.

! året 1952 påbegyndtes eTl arkæologi.k lml!erSølZE:'lscaf Ofj-

rådet. Denne foretages at !fationalmu~eet, Aalborg historiske museum
og Nørresundby kommune 1 fællesskab og fortsattes de følgende år.
Ved udgravningen afdækkedes et stort antal oldtldsm1nder, der hid-

,
til havde været dækket af et d~bt sandlag, således at de fundne
skibssætn1nger, and~e atengrave. husto~ter og oldt1dsaere nu ligger
tr1t 1 græsklædt område, som kommunen har ladet indhegne. De fundne
01dt1dsagre er særskilt ind~egnede. I væksttiden h~ldes græsset i
ave ved græsning af får.

Nørresundby kommune har erklæret 813 enig 1, at området under.
give. fredning, og har oplyst, at området siden udgravn1ngernes be-
gyndelse har været Abent for offentligheden.

.....
ad Stm.J.....
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Da Oldtidsminderne som sådanne omfattes af naturfrednings-
lovens § 2, 06 da en fredning af det samlede område skønnes at
ville fremgrve oldt1dsm1nderne på en værdig måde, vil bee~ringen
om fredni~ være at tage til følge.

r.fter dero;:,af N :rresundby kommune fremsat ønske bestem-
mes dog, at fredningen ikke skal være til hinder for, at. del' 1 om-
rådets nordøstlige hjørne indrettes parkeringsplads, oe efter
n(;n~til11nG af Sundby - :rVOTUp kom~1une be8teI!'.~eB,at areal' må
afgives lange områdets vesterænse til udvidelse af den lange
skellet lcbende Højens Alle.

uet herefter fredede område m~ ikke gøres til genstand
for dyrkning som landbrug eller havebrug, men beplantning af
parka~;tig kb re.~'.ter må ske efter plan, der er godkelldt af fred-
ningsnævnet oe nationalmuseet. Græsbevoksningen m& holdes nede
ved cræsning på Ba~e måde 6~~ hidtil.

T det fredede område må 'kke forets5es andre indgreb end
dem, der m&.tte f ··lgeaf Nationalr.1uBsets eventuel t fortsatte
uderavninger. Stensætninger _g af~ærkn1nger af bosteder m.v. må
ikJ'e fejernes eller skades. Der må ikke anbr1n~es master, h\J.se,
boder eller skure - bortset fra bygllln&er, som tillades af
n'", tionalmuscet af museumshensyn eller af turistmæssi:ge Brunde,
oe kvie udseende godkendes af fredninGsnævnet.

Hegnet omkring området og det særlige hegn omkring 01-
tidsS8crene vedligeholdes af Nørresundby kommune.

Offentligheden skal have adgang til det fredede område. ~et
fornødne tilsyn bekostes af Nørresundby kom~une, der kan fast-
sætte n~rmere regler for publikums adgang til området.

Det overlades til Nørresundby kommune at ops~tte skilte
1 passende oelang, dog at opsætning 1ndenfor Sundby - Hvorup
kommune kun m!i ske efter aftale med denne kom':lune.

~er udredes ikke erstatning 1 anledning at fredningen.
Thi bestemmes:



De foran nevnte Nørresundby komoune tilhørende arealer
,

mat.r. nr. 6 h oe 12 r Lindholm by og sogn. ol z:latr.:nr. 5 g Voer-
bjerg, Lindholm sOGn. fredes som foran bestemt.

(·ffentllgheden har adgang til det fredede. \
i
IDer ydes ikke er.tatnlng 1 anledn1ng af fredningen~

, I

Fttaleretten t11kom~er Fredn1n6snævnet og National~useet.
Chr. lJahl. 1". Juhl. Altr.,)Bøgh.
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Udekriftens Rigtighed bekræftes.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS' AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. ~bl1'
Aalborg, den 2.december 1983.

236/83.KONG HANSGADE 1a 9000 AALBORG

TLF 1081 12 70 11

Journal nr.

Aalborg Kommune
Magistraten~ 2' afdeling,
vesterbro 18,
9100 Aalborg.
Vedr.'matr. nr. 5 g Voerbjerg by, Lindholm. - Opførelse af

""-

grubehus på Lindholm Høje inden for område fredet ved
______~§~~§~~§_~~_~~~~~~~_~~~~~_j~~g~~~~1~!!~!~Z12L~2~_

Under henvisning til Deres skrivelse af 8.november
1983 og ,det under besigtigelsen den 24.november 1983 passe-
rede, hvoraf udskrift vedlægges, godkender Fredningsnævnet
herved, at der ved siden af det eksi~3terende grubehus pla-
c~res et nyt i overensstemmelse med de fremsendte beskri-
velser og skitser.

_ I ( I', ( t"l I , ,~i (,T-J _ 1"'.. {; ( .l - "'-, 1"1 (
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~'r',~c1(l.Lng:;scy;"'cisE:n·, j\.rlld·lj(~~j(lc1(? .~), l~")G Kø:)(;IJhov!'! K" 5 eksempl
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~ooo l':"D]-)cnhavn]l'. '

DN, ~./ ~ektor Johan Kordt Højbjerg, Landlystvej 35, 9210 Aalb.S~
Fortldsmlndekontoret, Mindegade 8, 8000 Århus C.
A~lborg Historiske Museum, Algade 48, 9100 Aalborg.
Bllaq. E.Bruun de Neerqaard._.
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År 1983, torsdag den 24.november 1:1.15,00, foretog
Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds besigtigelse i

fr. sag nr. 236/83 vedr. matr. nr. 5 .2. Voerbjerg by,

Lindholm. - Opførelse af grube-
hus på Lindholm Høje inden for
område fredet ved kendelse af
9.8.60.

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de NeergaArd, og det
k9mmundlvalgte medlem, gårdejer Erik Sørensen. Det
amtsrådsvalgte medlem, konsulent Holger L.Holm
havd~ meldt forfald.

~or Aalborg Kommune, Parkvæsenet: Fru Else Strøm.
Nordjyllands Amtskommune og. Amtsfredningskontoret havde

meldt afbud.
Danmarks Naturfredningsfor~ning var tilstede ved lektor

Johun Kordt Højbjerg.
For Fort ld:~mindekoiltoret: Museumsinspektør G.Kun'JJald.
For Aalborg Historiske Museum: Hr. Jan Kock.

Jan Kock redegjorde for sagen og oplyste, at det gamle
grubehus er ved at forfalde og trænger til at restaureres.
Da man efter undersøgelser af andre grubehuse - siden det
gamle grubehus blev opført - har f~et betydeligt større
kendskab til grubehuse agtes opført et nyt grubehus efter
de indhentede erfaringer. Det nye hus agtes placeret ved
siden af det eksisterende, der bevares som en grube.

lngen havde noget at indvende mod det ansøgte.
Nævnet voterede og meddelte den ønskede godkendelse.
Sagen sluttet.

•

E.Bruun de Neergaard.
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

Tinghuset, Gammeltorv 6
9000 Aalborg, TIf.OS 12 71 11

REG. NR. 2 <O l7. O O

Aalborg, den 13. november 1991.

Aalborg K-ommune,
Teknisk Forvaltning,
9000 Aalborg.

FS nr. 53/91: Vedr. matr.nr. 5 g Voerbjerg, Lindholm. Opstilling
af granitudsmykning pA areal omfattet af nævnets kendelse af 9.
august 1960 oø fredning af Lindholm Høje.

Under henvisning til Deres skrivelse af 7. oktober 1991 og
besigtigelse den 7. november 1991, hvoraf udskrift vedlægges,
godkender nævnet, at der som ansøgt opstilles en skulptur på
rundkørselen på Vendilavej.

Nævnet kan derimod ikke godkende, at der opstilles sten med
orienteringstavler.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturfred-
ningslovens § 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfred-
ningsnævnet, Slotsmarken 13-15, 2970 Hørsholm. Godkendelsen må
ikke udnyttes inden ankefristens udløb og bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen.
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Ar 1991, den'7. november kl. 9.30 foretog Fredningsnævnet for
Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

FS nr. 53/1991: Vedr •• atr. nr. 5 g Voerbjerg, Lindholm.
Opstilling af granituds.ykning pI areal omfattet af nævnets
kendelse af 9. august 1960 om fredning af Lindholm Høje.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, suppleanten
for det amtsrådsvalgte medlem, Holger l. Holm, og det kommunal-
valgte medlem Hans Thomsen.

For Nordjyllands amt mødte Per Hounum.

For Aalborg Kommune: Else Strøm.

For Kulturhistorisk kontor: Susanne Andersen.

For Danmarks Naturfredningsforening: Vagn Thomsen.

For Aalborg Historiske Museum: Jan Koch.

Mødt var endvidere billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen .

Nævnsformanden bemærkede, at fredningskendelsen indeholder
forbud mod opstilling af master, skure og boder og må forstås
således, at opstillingen af skulpturen, der måler ca. 2 x 2 x 2
meter, forudsætter, at der gives dispensation fra frednings-
kendelsen.

Erland Knudssøn Madsen redegjorde for skulpturen og for dens
idemæssige baggrund. Han oplyste, at man i tilknytning til
skulpturen ønsker at opsætte nogle ftfredningsstenlignendeft
orienteringstavler. Han havde arbejdet med projektet gennem

MT'JømrnJstørlet, U.nr. SN \ ~ III t L( ....(5) 00 J
1 4 NOV. 1991

Akt. 111'. b~
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længere tid.

Else Strøm oplyste, at kommunen anbefaler projektet.

Hounum undrede sig over, at det af en nylig avisartikel fremgår,
at projektet er "forhåndsgodkendt". Han påpegede, at projektet
også forudsætter dispensation fra naturfredningslovens § 53, og
at amtet først vil tage stilling hertil, når der foreligger
skriftlig udtalelse fra Kulturhistorisk Kontor .

.Susanne Andersen beklagede, at man igen var løbet over ende af
Aalborg kommune. Umiddelbart fandt hun, at der var tale om et
for stort og indgribende projekt, og at man i hvert fald burde
overveje andre placeringsmuligheder.

Koch oplyste, at også museet først er blevet orienteret om planen
på et sent tidspunkt. Hans umiddelbare reaktion var som Susanne
Andersens, men efter nærmere at have stiftet bekendtskab med pro-
jektet fandt han nu, at det havde så væsentlige kvaliteter og i
så høj grad var tilpasset stedet, at det ville være synd at sige
nej.

Hounum spurgte/om stenene rundt om rundkørslen er med i det af
nævnet godkendte projekt. Han fandt stensætningen meget malpla-
ceret.

Else Strøm erkendte, at den ikke var godkendt. Stenene var an-
bragt for at hindre kørsel, men det er tanken at fjerne dem og i
stedet hæve de inderste brosten.

Man besigtigede herefter rundingen foran indgangen til museet.
Der var enighed om, at dette sted ikke ville være et realistisk
alternativ til den ønskede placering.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at skulpturen vil være af
betydning for stedet, og at det ikke vil være muligt at anvise
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bedre placeringsmuligheder. Nævnet godkender derfor projektet,
idet man dog ikke finder, at der er tilstrækkeligt behov for at
opsætte sten med orienteringstavler. Stenene omkring rundkørslen
forventes snarest fjernet.

Nævnsformanden gjorde de mødte bekendt med resultatet af vote-
ringen og bemærkede, at han fandt det særdeles utilfredsstillen-
de, at forelæggelsen for nævnet fandt sted pA et tidspunkt, hvor
projektet var langt fremskredet, og at det i avisomtale betegne-
des som forhåndsgodkendt, skønt behandling i nævn og amtsråd ik-
ke ~avde fundet sted.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 24. april J 996.

•
Aalborg Kommune,
Magistratens 2. afdeling,
Park- og Kirkegårdsforvaltningen,
Vesterbro 18,
9000 Aalborg.

FS 16/1996: Vedr. etablering af en trappe ved Lindholm Høje.

Ved skrivelse af 22. marts 1996 med kortbilag har De ansøgt om tilladelse til at etablere
en trappe af sveller ved opgangen fra museet til Lindholm Høje på et areal, der er
omfattet af deklaration af 9. august 1960 om fredning af Lindholm Høje.

Aalborg Historiske Museum har ikke haft indvendinger mod det ansøgte.

Sagen har været skriftligt behandlet i nævnet.

Nævnet medddeler herefter dispensation til det ansøgte, idet det forudsættes, at etablerin-e gen og den nøjagtige placering af trappen sker efter forhandling med museet.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50 stk. 1, og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen, der ikke må udnyttes inden
klagefristens udløb, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives
skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

IIJ.lfC
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 25. april 2002.

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Park & Natur
Vesterbro 14
Postboks 765
9100 Aalborg.

FS 14/2002: vedrørende el-installationer ved Lindholm Høje.

Ved skrivelse af ll. april 2002 har De ansøgt om tilladelse til at nedgrave en elledning og
etablere to el-udtag bag på eksisterende affaldsstativer.

Arbejderne berører arealer omfattede af kendelse af9. august 1960 om fredning af Lindholm
Høje og kendelse af 1. oktober 1975 om fredning afh0jenes omgivelser,

Efter det oplyste berøres matr. nr. 5 g, 5 t og 102 Voerbjerg, Lindholm. Nedgravninger sker i
vej- og stianlæg og i forpladsen til Lindholm Høje-museet, som af nævnet er tilladt etableret i
1988. Nedgravningernes dybde bliver 35 cm. og linieføringen er angivet på kortbilag.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.-• Der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår, at der efter nedgravningen sker fuldstændig
retablering, og at Aalborg Historiske Museum orienteres 4 uger før arbejderne igangsættes.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

,J.nr S~,j200-' .; 2. li //Y~Oø/
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,. RE6.NR.
Sk MOdtaget;

Mandag, den 23. april 2007 foretog fredningsnævnet for Nordjylland, syd- OV- og Naturstyrelsen
østlige del besigtigelse og forhan<lli"S CANNE T -7 MAJ 2007

FS 212007 : . .••7"'Al 2fJ/JJ
Ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning og aktivitetsplads på
matr.nr. 5 t Voerbjerg by, Lindholm, på arealer omfattet af Frednings-
nævnets kendelse af 9. august 1960 vedrørende arealer ved Lindholm
Høje.

Nævnet varmødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministeri-
elt udpegede medlem Hanne Thygesen og det kommunalt udpegede medlem
Erik Drej er.

For Aalborg Kommune mødte Else Strøm,

For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Laurits Krog,

For Aalborg Kommune, Park & Natur mødte Lone Godske,

For Lindholm Høje museet mødte Tommy Jensen.

Der fremlagde skrivelse af 5. marts 2007 med bilag 1 - 3.

Nævnsformanden henviste til kendelse vedrørende arealerne 9. august 1960
samt dispensationssag FS 58/2004, hvoraf blandt andet fremgår, "...at der ik-
ke må ske plantning eller beplantiririg omkring bygn,ingen og attræfældning
sker efter aftale med amtets naturkontor ...".

, .
Else Strøm forelagde sagen og oplyste om:baggrunden for ansøgningen, at
beplantningen mod nord ønskes dels for at sløre udsigten fra høj ene til de
militære skydeterræner umiddelbart nord for museumsarealerne, dels for at
regulere færdselen i området, hvor der nu er en del uhensigtsmæssig kørsel.
Herudover ønskes foran den nyopførte museumsfløj s porte mod nordøst an-
lagt et lidt større end en halvcirkelformet areal belagt med chaussesten og
kantet med brosten for at sikre det nyanlagte græs mod nedslidning i forbin-
delse med de mange aktiviteter ved museet. Anlægget vil ikke kunne ses fra
høj ene.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger,

Miljøcenter Aalborg henviste til, at fredningskendelsens primære indhold er
af kulturhistorisk karakter og havde derfor ingen indvendinger. Det oplystes,
at Kulturarvsstyrelsen heller ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Aalborg Kommune vi Lone Godske havde ingen bemærkninger og oplyste,
at det forventes, at der meddeles dispensation efter naturbeskyttelseslovens §
18.



, " .
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte på nærmere vil-
kår.

ende klagevejledtes.



· .Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg Kommune,
Park & Natur,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Aalborg, den 3. maj 2007.

Vedr. FS 2/207 :
Ansøgning om tilladelse til at etablere beplantning og en aktivitetsplads
på matr.nr. 5 t Voerbjerg by, Lindholm, der er omfattet af Frednings-
nævnets kendelse af 9. august 1960 vedrørende arealer ved Lindholm
Høje.

Ved skrivelse af5. marts 2007 har De ansøgt om fredningsnævnets tilladelse
til at foretage beplantning umiddelbart nord for museumsbygningerne samt
belægge et areal foran museumsbygningen nyopførte nordøstlige fløj med
chaussesten og brosten.

Nævnet afholdt den 23. april 2007 besigtigelse og forhandling i sagen. Ud-
skrift af protokoltilførselen vedlægges til orientering.

Arealerne er omfattet dels affredningsdeklaration af9. august 1960. HefJl-
dover er det i forbindelse med:.behandling af dispensationssag I:S 58/2904
tilkendegivet at plantiring eller genpla:ntning på arealerne aiene karl foretåg~s
med fredningsnævnets godkendelse.

Det er nævnets opfattelse at den projekterede beplantning mod nord skær-
mer udsigten fra højene til det umiddelbart tilgrænsende militære skydeter-
ræn ligesom anlægget foran bygningernes aktivitetsrum med chaussesten og
brosten ikke vil være synlige fra højene.

Under henvisning hertil besluttede nævnet at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der



· .indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
ningsnævnet, og behandlingen bliver først påbegyndt, når gebyret er modta-
get. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Carsten Michelsen.

Kopi er fremsendt til :

1. Hanne Thygesen,
2. Erik Drejer,
3. Aalborg Kommune,
4. Miljøcenter Aalborg,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Laurits Krog,
7. Skov- og Naturstyrelsen.



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

Den 11. juni 2019 

FN-NJS-5-2019: Ansøgning om dispensation til adgangsvej m.v. ved Lindholm Høje. 

Fredningsnævnet har den 11. februar 2019 fra Aalborg Kommune modtaget ansøgning om tilladelse 

til at ændre på toplaget på adgangsvejen til Lindholm Høje Museum, til etablering af afvanding af 

adgangsvejen samt til opstilling af lave standere med belysning af adgangsvejen og endelig til 

etablering af en mindre småbørnslegeplads samt en flagstang på matr. nr. 5t Voerbjerg By, Lindholm, 

beliggende Vendilavej 11, 9400 Nørresundby. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for 

afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Fredningsnævnets afgørelse af 9. august 1960 om fredning af arealer ved 

Lindholm Høje, der har til formål at bevare arealerne, som de var, og med bestemmelser om, at der i 

det fredede område må ikke foretages andre indgreb end dem, der måtte følge af Nationalmuseets 

eventuelt fortsatte udgravninger. Stensætninger og afmærkninger af bosteder m.v. må ikke fjernes 

eller skades. Der må ikke anbringes master, huse, boder eller skure - bortset fra bygninger, som 

tillades af Nationalmuseet af museumshensyn eller af turistmæssige grunde, og hvis udseende 

godkendes af fredningsnævnet. Offentligheden skal have adgang til det fredede område. 

Det fremgår af kommunens ansøgning, at adgangsvejens nuværende udformning og kvalitet er 

medvirkende til, at der i perioder er huller og ujævnheder med vandpytter, som alt giver uhensigts-

mæssige adgangsforhold for museets om områdets besøgende og som også medfører forholdsvis høje 

driftsudgifter i forbindelse med vedligehold og udjævning. Kommunen ønsker at erstatte det 

nuværende grusoplag med en asfaltbelægning med asfalt som bærelag og med et toplag bestående af 

OB-majssten i farven gulbrun. I forbindelse med denne forbedringsløsning ønskes tillige 

fredningsnævnets accept af at ændre på afvandingsforholdene ved at etablere trug og regnbed med 

naturmaterialer og med en udformning, der indpasses visuelt i terrænet på en hensigtsmæssig måde, 

så der ikke vil være nogen markant eller iøjnefaldende ændring i terrænet. 

I forbindelse med ændring af adgangsvejen ønskes mulighed for at etablere nogle få lave standere 

som eksisterende langs adgangsstien til museet, der kan virke som ledelys og i mindre grad som 

oplysende for gående fra parkeringspladsen. 

Yderligere ønskes mulighed for at etablere en mindre småbørnslegeplads i naturmaterialer under 

bøgetræerne nord for adgangsstien til museet. Legeområdet vil få en udstrækning på ca. 100 m2 og 

vil bestå af 3-5 legeredskaber. 

Endelig ønskes mulighed for at opsætte en flagstang til brug for flagning på flagdage foran Café 

Lindholm Høje. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Miljøstyrelsen har i mail af 22. maj 2019 oplyst, at arealet ikke er beliggende i Natura2000-område 

og at det ansøgte efter Miljøstyrelsens vurdering ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af 

plantearter eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 3. juni 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 Per Rasmussen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Thorkild Kjeldsen. 

For Lindholm Høje Museum mødte Lotte Hovmøller og Kim Romdrup. For Café Lindholm Høje 

mødte René Maxwell. 

Per Rasmussen henviste til ansøgningsmaterialet og tilføjede, at såvel regnbed som -trug vil blive 

tilplantet med hjemmehørende urter o.lign. Langs med adgangsvejen og rundkørslen ved 

parkeringsanlægget ønskes etableret ledelamper i stil med de eksisterende op mod museet. 

Legepladsen vil blive på ca. 100 m2 og med 3-5 legeredskaber i naturmaterialer. Der skal ikke fældes 

træer i forbindelse med etableringen af legepladsen. Flagstangen etableres foran bygningen og vil 

blive med hvid stang og ikke over bygningens højde. 

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Lindholm Høje 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 og de 

under besigtigelsen fremkomne oplysninger, meddele dispensation, idet det ansøgte ikke strider imod 

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 nævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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. Per Rasmussen, 

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. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Café Lindholm Høje v/ René Maxwell, 

13. Lindholm Høje Museum. 
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