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OVERFRETININGSNÆVNETS KENDELSESFROTOKOL

År 1962) den 17. deoember afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 1559/62 vedrørende fredning af Hjørring Bjerge.
I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den

5. marts 1962 afsagte kendelse hedder det:

"Hjørring byråd og fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds
har fundet det ønskeligt at søge Hjørring bjerge bevaret i naturtil-
stand for efterslægten.

Bakkedraget har en længde af ca. 500 meter nord-syd og falder
stejlt ned mod lavningen i vest og mod hulvejen9 den gamle Hjørring-

• Skp.gensvej9 i øst. Området er lyngklædt) dog med lidt selvsået fyr
og bævreasp på vestsiden. TIet er et meget søgt udflugtssted og frem-
oyder en storslået udsigt over det særprægede vendsysselske landskab)
i vest ses klitterne og havet.

Naturfredningsrådet har i skrivelse af 31. maj 1961 til fred-
ningsnævnet udtalt følgende: "Hjørring bjerge udgør den øverste top
af den ovale bakkeknude)på hvilken Hjørring byer beliggende. Bakke-
knuden består overvejende af grus fra istiden aflejret af smeltevand
i umiddelbar tilslutning til selve isen, deraf det uregelmæssige bak-
keterræn.

Mod slutningen af istiden ragede dette bakke parti op over det
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ishav? som dengang dækkede store dele af Vendsyssel. Terrænet uden
om bakkeknuden er derfor jævnt? næsten fladt med en højde over havet
på ca. 30 meter og med leret jordbund; det er ishavets gamle havbund,
der således omgiver bakkeknuden. I den har åer og bække senere skåret
dale og kløfter.

Fra Hjørring bjerge har man en storslået udsigt ud over dette
landskab og får på en instruktiv måde indblik i dets geologiske op-

bygning. Det må forekomme særdeles ønskeligt,at man bevarer den øver-
ste top af den gamle ishavsø? på hvilken Hjørring by nu ligger, ube-
bygget, såvel af landskabelige som af de ovenfor anførte mere under-
visningsmæssige synspunkter. Naturfredningsrådet kan derfor anbefale
den foreslåede fredning".

Et udvalg af byrådet har den 19. juni 1961 sammen med fred-
ningsnævnet besigtiget området og drøftet dettes afgrænsning.For-
uden selve lyngbakkerne skulle fredningen omfatte hulvejen, den gam-
le Skagensvej, øst for disse og lidt ind over hulvejens østskrænt.
Videre mod nord følges kommunens skel og fortsættes mod vest langs
ejendommen Højvældes jorder, hvorefter medtages den nordlige spids
af bjergene, som hører under nævnte ejendom. Herfra følges en linie
mod nordvest indtil spidsen af matr. nr. 11 ~, Hjørring købstads
markjorder? ved bækken og fra dette sted følges overkanten af skrå-
ningen på matr. nr. 12 a videre mod syd ned til det nordvestlige hjor-
ne af den såkaldte Smiths plantage, en gammel bøge plantning , videre
langs vestgrænsen af denne? her kaldet hullet, og endelig langs dettes
vest- og sydgrænse mod øst til Klonhøjvej ved bjergenes sydlige ende?
hvor der findes et lavt stykke grønjord, som kan benyttes til udvidel-
se af vejen og til parkering.

Fredningsnævnet finder? at området er af en sådan skønhed,
ejendommelighed og beliggenhed, at det er af væsentlig betydning for
almenheden, og at det derfor i medfør af bestemmelsen i lov om
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ltt natur- fredning 1 bekendtgørelse nr. 194 af 16. juni 1961 § 11 bør
fredes.

Fredningen omfatter følgende ejendomme 1 således som området
er afgrænset på vedhæftede kort:
Matr. nr. Hjørring købstads markjorder

elI g

11 av
samme

ca. 11~87 ha.

" 2 ~56 "
11 3~95 "
" 0171 "

" 0120 "
" 4~57 "

" 01 05 Il

11 ay
11 r

Hjørring kommune
Poul Mathias Pedersen~ Højvælde

samme

e 14 b
e12 a

samme
Holger Nielsen1 Klonhøjgaard

15 ab Avlsbruger Kristen Marius Kristensen
Lund, Skagens ve j~ Hj ørring
Maleren Johs. Hofmeister~ Hjørring
Bjerge

15 fg

ial t

" 0108 "
II 0~08 "
" 0108 "
" 0,04 "
ca • 24~20 ha.

15 fi Haveselskabet "Bjergene"~ Hjørring
15 fl
15 fm

samme
Arkitekt Palle Friis1 Hjørring

• Ef ter forudgående indkaldelse i Statstidende~ Vendsyssel Tidende
e og Ny Tid for 22. november 1961 samt ved skrivelser af s.d. til lods-

ejerne foretog fredningsnævnet besigtigelse af området med efterfølgen-
de møde på Vendelbohus den 8. december s.å. Alle lodsejerne var mødt
eller repræsenteret.

Der forelå et af stadsingeniøren udarbejdet kort.
Der opnåedes enighed om fredningens grænser og ligeledes om

fredningens indhold.
Museumsinspektør Palle Friis ønskede ingen erstatning.
Maleren Johs. Hofmeister ønskede heller ikke erstatning.



- 4 -

., Haveselskabet f1Hjørring Bjerge" ønskede ingen erstatning •

Overenskomst opnåedes -med gårdejer Poul M. Petersen om en

erstatning på 6.000 kr. og med gårdejer, byrådsmedlem Holger Nielsen

om en erstatning på 3.000 kr. ~ hvilke beløb i alt væsentligt anses

som godtgørelse for ulempe.

Avlsbruger Kristen M. Kristensen Lund var helst fri for fred-

ning~ da han udvinde r sand i den høje lyngklædte bakke, som udgør

tt det hjørne af hans ejendom, der ønskes fredet. I tilfælde af fred-

ning forlangte han fuld erstatning for standsning af sandgraven.

I Fredningsnævnet har senere forhandlet med Lund og ladet rum-

indholdet af sandbakken opm~le, idet nettoværdien iflg. Lunds opgi-

vende er l kr. pr. m3• nette blev så højt et beløb~ at enhver tale

om fredning i det ønskelige omfang måtte bortfalde. For dog at be-

vare nogen dækning af dette 48 m lange stykke af hulvejens østgrænse

har nævnet i forståelse med byrådet vedtaget at frede den lyngklædte

skrænt i en højde af ca. lo m ved sydskellet mod Hofmeisters skrænt

og jævnt faldende ned til den flade mark mod nord til østgrænsen for

kommunens areal. net vandrette mål for denne del af Lunds skrænt er

ti' ca. 12 meter vest-øst ved Ho~~eisters skel og i lige linie de ca. 48
m mod nord~ til linien her spidser ud til kommunens skel. For fred-

ning af denne del af skrænten med holdbar skråning nod til terræn

mod øst ca. 2600 m3 fastsættes erstatningen til 2.600 kr.

Fredningens ~~dhold.

Området skal bevares i naturtilstand bortset fra de nuværende

landbrugsarealer, idet disse fortsat kan dyrkes og hegnes. Off~~t~}~-

heden har adgang til fods til de udyrkede arealer med undtagelse af

skrænterne på østsiden af hulv0jen, den gamle Skagensvej.

ner må ikke opføres bygninger, skure, boder1 master eller

andre skærnmende indretninger, og der må ikke plantes.
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"

De naturlige terræ~former må ikke forandres ved afgravning
eller opfyldning, og bortset fra landbrugsarealerne må der ikke dræ-
nes. Den naturlige vegetation skal bevares, men selvsået fyr, gran,
bævreasp og lignende kan fjernes ved kommunens foranstaltning. Af-
græsning og lyngslagning kan ske efter aftale med fredningsnævnet
og byrådet. Der må opstilles kommunale udsigtsbænke, og der må kæl-
kes efter kommunens bestemmelse. Teltslagning og brug af åben ild er
forbudt. Skilte med ordensregler opstilles af kommunen efter aftale
med fredningsnævnet.

Fredningen er ikke til hinder for, at Hjørring kommune lader
føre en vandindvindingsledning gennem området, når ledningen tildæk-
kes med lyngtørv, og ejheller til hinder for en nænsom beplantning
ovenfor skrænten øst for hulvejen til læ for grundene østpå, alt
efter fredningsnævnets nærmere anvisning.

Erstatning~.
l. Gårdejer Poul M. Petersen, ~øjvælde, kr. 6.000,00
2. Gårdejer Holger Nielsen, Klonhøjgård "
3 .• Avlsbruger Kristen M. Kristensen Lund,

Skagensvej , Hjørring "
ialt kr.ll. 600,00

Erstatningerne udbetales til ejerne, da ingen andre rettig-
hedshaver8 har forlangt udbetaling."

Konklusionen er sålydende:

"Hjørring Bjerge med omliggende area18r fredes som ovenfor
fastsat og som afgrænset på vedhæftede kort.

Det udbetales de ovenfor fastsatte erstatninger ialt kr.
11.600,00 med renter 5% årlig f:r9.kendeIsens afsigelse.

Erstatningerne udredes af Statskassen med 3/4 og af Hjørring
kommunes kasse med 1/4.
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Kendelsen tinglyses på matr. nr. 11 ay, 11 r, 11 g, 11 av,
14 b, 12 a, 15 fg, 15 fi, 15 fl, 15 fm, 15 ab, Hjørring købstads
markjorder, forud for pantegæld.

Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds. "

Sagen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. 3 fore-
lagt overfredningsnævnet, som den 3. maj 1962 har besigtiget de fre-
dede arealer.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelsen anførte,
vil denne være at stad~æst~.

Et kort nr. Hj. 121, visende grænserne for de fredede arealer,
er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den 5. marts
1962 afsagtø kendelse vedrørende fredning af Hjørring Bjerge stad-
fæstos •

Udskriftens rigtighed
bek~æftes. r-.

J' ,..-//.f'ab_.$ --i ,/'/iCc:,-rc..,:L;.4?

Kaas-Potersen.
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REG. NR . .21~~ ~'~

ir 1962 den 5. marts afsagde fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds i
F.s. 351/1955:
sålydende

Fredning af Hjørring Bjerge,

kendelse:
Hjørring byråd og fredningsnævnet for HJørring amtsrådskreds

har fundet det ønskeligt at søge Hjørring bjerge bevaret i natur-
tilstand for efterslægten.

Bakkedraget har en lc::mgdeaf ca. 500 meter nord - syd og
falder stejlt ned mod lavningen i vest og mod hulvejen, den

"Igamle Hjør" yngklædt, dog
med lidt s bet er et meget
søgt udflu CITERET FULDT UD I OFN K AF 17/12 196tt over det SG~-

Iprægede ve ~rne og havet.
Natur. ~aj 1961 til fred-

ningsnævne' tør den øverste
top af den lyer beliggende.
Bakkeknudel ~ --o~~~- .....LV\. ·.I.0lJ..I..Uenaflejret af
smeltevand i umiddelbar tilslutning til selve isen, deraf det u-
regelmæssige bakketerræn.

Mod slutningen af istiden ragede dette bakkeparti op over
det ishav, som dengang dækkede store dele af Vendsyssel. Terrænet
uden om bakkeknuden er derfor jævnt, n2sten fladt med en højde
over havet på ca. 30 meter og m8d leret jordbund; det er ishavets
gamle havbund, der således omgiver bakkeknuden. I den har åer og
bække senere skåret dale og kløfter.

Fra Hjørring bjerge har man en storslået udsigt ud over dette
landskab og får på en instruktiv måde indblik i dets geologiske
opbygning. Det må forekomme særdeles ønskeligt at man bevarer den
øverste top af den gamle ishavsø, på hvilken Hjørring by nu lig-
ger, ubebygget, såvel af landskabelige som af de ovenfor anførte
mere undervisningsmæssige synspunkter. ,Naturfredningsrådet kan
derfor anbefale den foreslåede fredning".

~t udvalg af byrådet har den 19. juni 1961 sammen med fred-
ningsnævnet besigtiget området og drøftet dettes afgrænsning. For-
uden selve lyngbakkerne skulle fredningen omfatte hulvejen, den
gamle Skagensvej, øst for disse og lidt ind over hulvejens øst-

'.
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FREDNINGSNÆVNET
lor

/' Ntrrdjyllands amts nordlige fredningskreds
" BanegArdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf 08 - 820388

.',

5. august 1982
Fs. 128/82

Brvnders/rv, dm

REG. NR. ~ 7(, Y
Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Modtaget I frednlng!lstyrelsen

- g AUG. 1982

Nævnet har d.d. tilskrevet landinspektør Mogens Hjørne, Hjørring
således:

Ved skrivelse af 24. maj 1982, j. nr. 7082, har landinspek-
tør Mogens Hjørne ansøgt om tilladelse til udstykning af matr.
nr. 15 1& Hjørring markjorder.

Ejendommen er delvis omfattet af overfredningsnævnets ken-
delse af 17. december 1962 vedrørende fredning af Hjørring bjerge-

Det fremgår af sagens oplysninger, at parcel l er solgt til
helårsbeboelse i de på parcellen værende bygninger, og parcel 2
beholder Hjørring kommune til forening med matr. Dr. 11 ~, Hjør-
ring bjerge, til nærrekreativt område.

Fredningsnævnet skal herefter meddele tilladelse til den
ansøgte udstykning på betingelse af, at de gældende fredningsbe-
stemmelser fortsat tinglyses og respekteres.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes
for overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl.
a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.

Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet,

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 5 år fra dato.

Opmærksomheden henledes på, at der evt. tillige kræves til-
ladelse fra andre myndigheder.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred-

fningsforening, Hjørring kommune.

""''''\Tir i'''cr>1\ l t t .. , l ! ....'~.... I': l

~l ;;r I-=- \ '::. "" ~ / /
\ \""'\ \.;

P. n.~v•
.'I I~

I

P. Holm-c~istia~sen
.'f ;.
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"NordJyllands amts nordltge frednIngskreds

.~,

ean",gards~lads",n .. 970,) Br.:-r.derslev
Telt O . S203c.S

I), I.""'" .," 13. oktober 1983
Fs. 29>'83

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

REG. NR. 216'1
.'"

ModtSfu~t , frednlno~"{tvro7r:!>n

1 ~ [J KT. 1983

• Nævnet har d.d. tilskrevet Hjørring kommune således:

Ved skrivelse af 20. september 1983, j. nr. 01.114.0615, har
Hjørring kommune, Byplanudvalget, ansøgt om tilladelse til nedlæg-
ning af fjernvarmeledning på ejendommen, matr. nr. 11 ~ Hjørring

- ---jorder.-- Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af- - - - -17. december 1962 vedrørende fredning af Hjørring Bjerge.
- - -D;t fre;gå; af sagens oplysninger, at arealet, hvori ledningen
~nskes placeret, er et relativt fladt græsbevokset areal uden t~
er og buske.

Det er endvidere oplyst, at ledningen ~nskes placeret i l mIs
dybde.

Fredningsnævnet skal herved meddele tilladelse til, at der på
matr. nr. 11 !Z Hjørring jorder nedlægges en fjernvarmeledning som
ansøgt.

Det er betingelse for tilladelsen, at arealet retableres efter
nedgravningen af ledningen, og at fredningsnævnet bliver underrettet,
når retableringen er sket.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Københa.n K. af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er

klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opret-
holdes af overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes in-
den 5 år fra dato.

Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontøret,



l'

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfred--• ningsforening, Yurderingsrådet, Hjørring kommune.

PI
I. n. v.

/ / {'I
Thomas:M:øller/ / Ifm •

•
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KOPI

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
NIels Bohrs Vej 30,
9220 Alborg øst.

Den 29. juni 1993.
FS lBA/92.

Ved skrIvelse af l. december 1992 har amtet anmodet
om tIlladelse til afgræsnIng og lyngslagning l nærmere angivne
områder i Hjørring Bjerge.

Områderne er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af 17. december 1962 om fredning af HjørrIng Bjerge, men det
fremgår af side 5 i kendelsen, at afgræsning og lyngslagnlng kan
ske efter aftale med frednIngsnævnet og byrådet.

•
Det fremgår af sagen, at de påtænkte aktIviteter er

led l en samlet plejeplan for Hjørring Bjerge, der er udarbejdet
l sam råd med Hjørr i ng kommune .

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af området
den 9. marts og 22. junI 1993. Ved den SIdste besIgtigelse frem-
gIk det af den redegørelse, der blev givet af amtets repræsentant,

at ansøgnIngen om lyngslagning vedrører det område, der l pleje-
planen er betegnet I,

at ansøgnIngen om indhegnIng af et areal til afgræsning med et
passende antal moderfår vedrører det areal, der fremgår af
det (nye) kort, der blev fremsendt ved amtets skrivelse af
18. maj 1993,

at hegnIngen vil ske med et elektrisk 4-tråds hegn,

- at hegnet generelt opsættes i et par meters afstand fra stierne
og på bakketoppen placeres et sådant stykke ned ad skrænten,
at det kommer i nIveau med bakkekreten,

at der l form af klaplåger etableres 4 gennemgange for publikum,
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nemlIg l henholdsvIs l områdets sydlige og nordlIge del og l l -.'
såvel den østlige som den vestlIge side mIdt i området,

at den nødvendige fange fold tIl fårene placeres så dIskret som
mulIgt ved den vestlige stI ca. 100 meter fra områdets syd-
vestlIge hjørne,

at folden forventes at få en størrelse af ca. 3 x 8 meter og på
de 3 sider etableres med brædder i 1-1,5 meters højde, f.eks.
l form af trykImprægnerede Kalmarbrædder, og

at tilladelsen søges for en forsøgsperiode på 5 år, hvorunder
der årlIgt af amtet vII blive foretaget evaluerIng af de Ind-
hentede erfaringer.

Ansøgningen blev nærmere begrundet, således som det frem-tt;
går af referatet fra mødeprotokollen.

AnsøgnIngen blev l det hele anbefalet af de mødende re-
præsentanter for HjørrIng kommune og Danmarks NaturfrednIngsfore-
ning.

Jeg skal herved bekræfte den oplysning, jeg gav ved af-
slutnIngen af besigtigelsen den 22. juni, hvorefter fredningsnæv-
net l enIghed kan tiltræde de af amtet fremsatte forslag vedrøren-
de lyngslagning og hegnIng af arealer til afgræsning med moderfår.
Nævnet fInder dog at burde påtale, at lyngslagnlngen allerede har
fundet sted uden nævnets forudgående tiltræden.

Nævnet skal surrlerend~ foreslå, et der l forblndelsp
mea hegnIngen opsættes et eller eventuelt et par skIlte med orIen-
tering til publikum om mulIgheden for adgang til det hegnede areal.

Meksen
Munk-Petersen.
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