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i sagen nr. 1965/68 om arealer omkring Grevsmose og Bollebakke
oi Jydske As.

I den af fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds den
8. februar 1968 afsagte kendelse hedder det~
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"Ved skrivelse af 3. oktober 1966 rejste Fredningsplanudvalget
for Hjørring og Thisted amter i medfør af § 38, jfr. § l, i lov om
naturfredning af 16. juni 1961 sag om fredning af et ca. 325 ha stort
område i Jydske ås indenfor hvilket område den såkaldte Grevsmose

1Itog Bollebakke er beliggende, i Hellum og Skæve kommuner. I skrivel-
sen anføres følgende:

ilSommotivering for den begærede fredning skal føreløbig
~ anføres:

Området, der imod nord delvis grænser til det ved overfred-
ningsnævnets kendelse af 5. august 1965 fredede Fejborg bakke-område,
indgår som en betydningsfuld del i den igangværende fredningsplan-
lægning af Jydske ÅS. Det grænser imod øst og syd for en del op til
Dybvad skov (Stagsted skov).

Området er af meget stor landskabelig skønhed og rekreativ værdi,
stærkt kuperet og afvekslende med sluttede og spredte træbevoksnin-

4It1 ger, lyngklædte bakker og slugter afvekslende med dyrkede agre,
mosepartier med småsøer rummende et rigt fugleliv, især i yngletiden,

~)og mangfoldige steder frembydende vide udsyn såvel over området
som over store udsnit af de omgivende dele af Vendsyssel. I områdets
nordligste del findes Ryåens udspring. Med sin både åbne og lukkede
karakter, sin righoldige afveksling mellem forskellige landskabs-
typer repræsenterer området tillige en på een gang særpræget og
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o otypisk del af Jydske ASODrQdet.
Der er for tiden næppe storre onsker 00 udvidelse nf de dyr-

kede arealer, hvoriood der er en stigende tendens til landbrugsejen-
doooenes overgang til feriebeboelse og ouligheden af onsker 00 aget
beplantning og aget udnyttelse af grusforekooster 0.0. on anses for
nærliggende.

Oorådet hnr iood nord forbindelse til den asfalterede bivej
nr. l i Helluo koonune (Bronderslev-Jerslev-Dybvad-Sæby) (nu lande-
vej kl. II) og gennenskæres iavrigt af bivej nr. 11, bivej nr. 7
(Helluo-Flauenskjold) og bivej nr. 13 i Hellum koooune snet af bi-
veje nr. 34, 43, 44 og bivej nr. 22 (fortssttelse af bivej nr. 7 i
Helluo koooune) i Skæve konnune. Der er således let adgnng for
korende færdsel til oDr&dets forskellige dele og derned gode oulig-
heder for fordeline nf publikuo. Nævnte veje er i sig selv soukke
udfl~svejc. Det gælder navnlig bivej nr. 22 (Skæve), den oidter-
ste del af bivej nr. 13 (Hellum), hvor denne passerer Grevsnose
og Sorteoose, saot forst og frenoest den son hulvej Dldenfor ooridet
beliggende del af bivej nr. 11 (Hellun). 00 denne vejstrækning kan
iavrigt henvises til vedlagto fotokopi af en i "Vendsyssel Tidende"
den 14. august d.a. bragt beskrivelse.

Idet beoærkes, at oan nå forbeholde sig at supplere for-
anstående beskrivelse oed nere detaillerede oplysninger s~t for-
beholde sig næroere at udforoe fredningspåstanden idetailler,
sknl nan på det foreliggende grundlag nedlægge folgende princi-
pielle fredningspnstande:

Det oohandlede område skal bevares i naturtilstand. Yder-
ligere opdyrkning eller beplantning skal noroalt ikke være til-
ladt. Dyrkede arealer må fortsat dyrkes, og arealer benyttet til

~ græsning 01 frendeles benyttes dertil. Grusgravning oå, hvor den
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for tiden finder sted, fortsættes i et af fredningsnævnet for hver
enkelt grusgrav nærnere fnstsat onfnng, nen opgivne grusgrC1.veskal
i så fald ved gravningen s ophor i nærnere angivet oofnng groft
planeres og eventuelt beplantes. Det sknl ikke være tillndt i on-
rådet at opfore skure eller bygninger af nogen art, være sig til
ferie- og fritidsbeboelse, helårsbeboelse eller erhvervsbenyttel-
se, dog at bygninger, der Dcd rinelighed er nodvendige for 4en
landbrugsmæssige drift, og som opfores i nær tilknytning til eksi-
sterende landbrugsbygninger, skal kunne tillndes af fredningsnævnet,
der sknl godkende placering og udseende. Det skal ikke være til-
ladt at opretto pelsdyrfarne ionrådet, ligeson ejheller noget
areal inden for onr2det nå benyttes SOD losseplads eller oplC1.gs-
plads (bilkirkegårde). Der nå ikke inden for onr~det anbringes
mnster, boder eller nndre indretninger, der kan forringe onrådets
betydning for nlnenheden. Teltslagning og campering skJ.l ikke være
tillndt indenfor onrådet, nednindre den sker i uniddelbar tilknyt-
ning til eksisterende bygninger eller på nrealer godkendt dertil
nf fredningsnævnet.

Der sketl gives offentligheden adgang nd eksisterende veje
og stier son forelobig vist på situationsplanen samt gives offent-
ligheden ret til uden yderligere erstatning eller udgift for lods-

~) ejerne at anlægge parkeringspladser og etablere stier for gående
færdsel, herunder ops~ttG noller i hegnene, ligeledes son vist
på situationsplnnen, hvorved bemærkes, at den specificerede på-
stand for hver enkelt lodsejer tillige ned supplerende kortbilng
vil blive eftersendt.

Der skal ligeledes gives offentligheden adgang til nlle
udyrkede, herunder beplantode arealer, dog muligt Ded en vis be-

ti) grænsning forsåvidt angår Grevsnose og Sorteoose i fuglenes yng-
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letid. Det sknl være det offentlige tilladt uden yderligere er-
stntning og uden udgift for lodsejerne ~t rydde selvsåning saot
forolobig do Delleo Grevsoose-Sorteoose og bivej nr. 11 etnble-
rede beplantninger, idet D~n ogs~ i så henseende ~& forbeholde
sig nt specificere D~st~nden næroero. Det bor endvidere besten-
Des, nt bivej nr. 11 (HellUB) ikke Då gares til genstand for regu-
lering i henseende til trnce, t\iror-og lcongdeprofil eller belægnine.
Tilsvarende bor besteooes for bivej nr. 7 (Helluo) og bivej nr.
22 (Skæve) saot bivej nr. 13 (Helluo), forsåvidt ang2r strækningen
Dellen bivej nr. 7 Of!, bivej nr. II".

Ved skrivelse nf 12. oktober 1967 er Danoarks Naturfred-
ningsforening indtrådt i sagen SOD oedrekvirent.

Ved skrivelse af 3. noveober 1966 har Naturfredningsrå-
det anbefalet frednineens genneoforelse, tilsluttet sig Frednings-
plnnudvnlgets beskrivelse og ootivering for fredninGen oG dertil
knyttet folgende benærkninger:

"I botanisk henseende DQ det sLmkke oe stærkt afvekslen-
de terræn ned sine varierende vegetntionsforocr karnkterise-
res SOD et s~rdeles velecnet studieterr8n. Med det stærkt vn-
rierende terræn oG vegctntion folger 0GSQ det rige fugleliv.

OgSQ i geologisk henseende er o~~det nf stor værdi SOD

udflugts- og studieonr2de, og r'\det k:m slutte sig til tc"n-
ken 00 at give offentliGheden så rig adganG til oorådet SOD ou-
ligt, når det k~n ske uden edelægeelse nf vegetationen.

Hvad teltslagninG' cnoDering ae pnrkering ang&r, bor dor
foroentlig fastsættes regler, der ikke oå fravige s uden frednings-
nævnets tilladelse.

Hvnd grusgravning angår, har rådet intet at beoærke til
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tt den fortsatte grusgr2vninG Qed fredningsnævnets tilladelse, dog
at man gerne vil tages Ded på rQd ved f2stsættelse nf grusgrav-
ningens ornang.

R&det finder det ikke helt selvfolgelist, at opgivne grus-

•

grave skal planeres og bepl~ntes, i nQllge tilfælde vil en grusgrav
ned lQllgsont tilskridende skrænter give mulighed for en rigere
vegetation" •

I henhold til § 10 i lov on nnturfredning ho.rnævnet be-
kend~gjort sagen i Statstidende for ll. oktober 1966 og sendt
neddeleIse til hver enkelt lodsejer. Det sanoe er sket ned hen-
syn til udvidelse nf fredningen i Stntstidende den 24. decenber
1966 og Vendsyssel Tidende den 27. S.Q.

Indkaldelse til besigtigelse nf onrQdet den 30. oe 31.

januar 1967 og node den 3. februnr s.Q. indrykkedes i Stnts-
tidende for 2. jnnunr 1967 OG Vendsyssel Tidende for 13. s.n.
og tilsendtes lodsejerne. P~ grund af snefnld v~r ODrådet util-
gængeligt de anfcrte besigtigelsesdage, Den nodet ned lodsejerne
og andre interesserede blev nfholdt SOD forudsnt den 3. februnr.

Efter en plan, der forud V2r tilstillet santlige lodseje-
re, foretoges besigtiGelse den'lO. npril1967, og herunder ho.vde
lodsejorne lejlighed til at p&pege særlige forhold ionsket OD-
fang på hver enkelt ejendom.

Herefter holdtes nyt node nod lodsejerne den 17. april
1967 og sngen optoges til kendelse.

På grtUld af den Dellen ejoren nf lb. nr. 13 J. Thvilun
og vejnaterialefabrikken Phonix A/S, Vejen, forud for frednings-
snGens rejsning indgåede kontrakt on grusgravnine på hele ejen-
donoen i indtil 50 år fra 1963, oe et af fabrikken frensat krnv

~ on erstatninc på 9.400.000 kr., hvis denne ejendon fredes til hin-
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tt der for grusgravning, holet nævnet særskilt Dode fcrst ~ed ejeren
den 17. juli 1967 og dernæst efter ejerens onske nyt node ned hnn
og fabrikkens direktor og chefingenior den 16. august 1967, nen
nævnet kunne ikke opnå overenskoost on begrænsning af grusudvin-
dingen, og sagen blev påny optaget til kendelse.

Fredningsplanudvalget har forud for indkaldelsen og oodet
den 3. februar 1967 tilstillet hver enkelt lodsejer en specifi-

ee

ceret fredningspåst2nd, arenlberegning og -beskrivelse, og har
under sagen freolagt f~rvefotos, tcget på hver enkelt ejendoo.

Fredningsnævnet finder, at området, som er indtegnet på
vedhæftede kort, er af en s~dan skonhed og ejendorlDelighed, at
det har væsentlig betydning for nloenheden, snot at dets bo-
varelse nf nnturvidenskcbelige og uncervisningsnæssigo hensyn
er af væsentlig interesse. Endvidere findes det nf hensyn
til befolkningens friluftsliv nf væsentlig betydning for alnen-
heden nt åbne ooridet for ndgang til at færdes i denne natur.

Oorådet vil hereftor i nedfor af § l i lov 00 nnturfred-
ning være nt frede således SOD nedenfor nærnere fnstsat, nen ned

• de undtcgelsor og særlige bestennelser'soD nnfores under de erucel-
te ejendoone.

Fredningens aL~indelige indhol~:
Oorådet skal bevares i dets nuværende tilstand. Dyrkede

arealer oå fortsat dyrkes, Den yderligere opdyrkning nå ikke fin-
de sted. Grusgravning nå son hidtil finde sted til ejendooneres
eget brug. Yderligere beplantning oå ikke finde sted uden særskilt
tillndelse nf fredningsnævnet. Der nå ikke opfores bygninger, skure,
boder eller skæonende indretninger, dog kan nodvendige bygninger
til de bestående landbrugs drift tillades opfort efter forudgå-
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ende censur af fredningsnævnet, nen kun i nær tilknytning til de
eksisterende landbrugsbygninger. Master nå ikke opstilles,
dog kan fredningsnævnet tillade nindre naster efter lokalt behov.
Minkfame må ikke oprettes. Oplags- eller losse p·:..adsernå ikke
forefindes, teltslagning og caopering na ikke finde sted, oedoin-
dre nævnet udlægger særlige are21er dertil. Bærplukning er for
besogende kun tilladt til fortæring på stedet. Udstykninger skal
ikke kunne tillades, nednindre ganske særlige grunde efter næv-
nets skon taler derfor. Offentligheden har adgang til oor~det
ad eksisterende veje og stier sant ad de stier, son ifolge det
vedhæftede kort vil blive udlngt, og som er nnfort under de enkel-
te ejendonne. Til udyrkede arealer og til beplantede aroaler har
offentligheden adg2ng til fods i saDTIeoDf~ng SOD efter de for
statsskovdrift gældende regler, hvoraf frerih~ves, nt nyplantnin-
ger og ungkulturer er undtngne. Solvsining k2n ryddes af fred-
ningsDy~dighederne, og disso k~n opsætte Doller i hegfl sao gennem-
g~nge for de besocende. Grusvejene i onrådet Då ikke reguleres
eller belægees uden til12delse af nævnet, son heron skal hore
frodnincsplanudv21got, særliG i henseende til hulvejen, bivej ll.
Al stoj oG nusik i onr2det er forbudt, og nævnet kan fastsætte
ordensregler for onradet.

Lb. nr. l: Gårdejer Anders Chr. Andersen og fru Ane Marie Ander-
sen, "Munkholt", Helluo.

Matr. nr. 15b, Hellun sogns nordlige del.
Der fredes en del af matr. nr. 15Q, inlt 3,65 ha. ned

offentlig adgang. Der udlægces en 3 neter bred sti fra lnndevejen
gennen skoven og etableres en eanGbro fro.parkeringspladsen til
stien. Stiarealet andrager co.. 600 n2•
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Det er oplyst, Qt der ikke hviler fredskovspligt på Qre-
Qlet, snnt nt Ry nIS bundbredde er nindre end 4 neter p~

strwkningen over denne ojendon.
Ejerne har ansket at drive skoven forstnæssigt SOD hid-

til. Nwvnet har vedtaget at tillade dette, dog n~ skoven ikke
afdrives.

Ejerne hnr o?gjort deres erstntningskrnv til ialt
18.000 kr.

Nævnet har fastsat erst~tningen for frednincen til
tt 7.000 kr.- Lb. nr. 2: GQrdejer KristiQn Vajhoj, LQngtved, Helluo, ifolge

endeligt skade frQ gårdejer Mads Kjeldsen, tinglyst 9/~1 1967.
ErstntninGen tilfnlder Vajhoj, nen skal ifalge skadet udbetales
sælgeren, gårdejer Mads Kjeldsen, son afdrng på pnntebrev i ejen-
donoen.

Matr. nr. 13Q, Hellun sogns nordlige del.

•
Der fredes cn. 1,8 ha af nntr. nr. 13~ uden offentlig ad-

gang. Dette areal er et eng- og græsningsareal, der strækker sig
fra åens østbred til skræntens fod, og som i bredde varierer fra
ca. 20 til ca. 40 meter. Ved landevejen afstås 1.000 m2 til of-

~) fentlig parkeringsplads. Dette areal kan fraskilles matrikulært,
og tilskødes staten ved ministeriet for kulturelle anliggender
uden bekostning for ejeren.

Ejeren har påstået sig tilkendt fuld erstatning.
Nævnet har fastsat erstatningen for parkeringsarealet til

1.000 kr. o~ for fredningen af engarealet til 1.500 kr.,
ialt 2.500 kr.
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e Lb. nr. 3: Gårdejer Valdemar Pedersen, "Slettingen", Hellum.
matr. nr. l4~, l4~ og 63, Hellum sogns nordlige del.

Der fredes
matr. nr. 14.Q.••••.••••••••••••••••••••••••••• a.real. 6,41 ha
matr. nr. 14~ . " 32,77

0,08
"

matr. nr. 63 " ".............. -- .
laIt 39,26 ha.
=====================

ee

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

• • • • • • • o o • • • • • • • • • • 13,40 ha
................ ,. . 25.86 "

laIt 39,26 ha.
====================

Der udlægges en 3,00 meter bred sti fra treskelspunktet
14~, 9~ og 10~ over matr. nr. 14.Q.,14g.Q.og 14~ til Rye å mod
vest.

Der tillades offentlig gående færdsel ad den eksisterende
markvej fra bivej nr. 13 over matr. nr. l4.Q.,14d, 14ac og 14~
forbi de to udsigtshøje ved "Slettingen" og derfra mod syd til
offentlig ,bivej nr. 11 (hulvejen). Der gives ligeledes offent-

~ lig adgang til den sydlige udsigtshøj umiddelbart øst for gården.
Ret forbeholdes til at fjerne selvsåning i lyngbakkerne

på den sydlige del af matr. nr. 14Q og 14~ således, at lyngen
og den frie udsigt kan bevares.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af al-
mindelig dyrket, men stærkt kuperet landbrugsland.

Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af slug-
ter og bakker samt gamle delvis skovbevoksede grusgrave. Nogle
steder lyngbevoksede.

Der anlægges en 1.000 m2 stor offentlig parkeringsplads
syd for bivej 11 (hulvejen) på m~tr. nr. 14Q. Dette areal kan
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fraskilles matrikulært og tilskødes staten ved ministeriet for
kulturelle anliggender uden bekostning for ejeren.

Ejeren har erklæret, at han gerne vil sælge hele ejendom-
men til staten, og hvis dette tilbud ikke accepteres, proteste-
rer han mod fredningen, idet han navnlig har gjort gældende, at
offentlighedens adgang til de to udsigtshøje øst for gården er
til alvorlig gene for dennes beboere, idet publikum derfra - sær-
lig fra den nordre høj - kan se lige ned i haven. Han har intet
imod offentlig færdsel ned gennem Langdalen og videre vest på til
Ry å.

Ejeren, der i tilfælde af fredningens gennemførelse på-
står sig tillagt fuld erstatning, har ved skriftligt tilbud af
30. juni 1967 tilbudt at sælge hele ejendommen for 165.000 kr.,
såfremt endelig accept meddeles inden den 1/10 1968.

Nævnet har vedtaget at indstille tilbudet til accept.
Såfremt salgstilbudet ikke accepteres, fastsættes erstat-

ning for fredningen og parkeringspladsen til 60.000 kr.

Lb. nr. 4: Gårdejer Erling Julius Nielsen, "Brøndbak",
Hellum.

Matr. nr. 9b, 14~ og 14§Q, Hellum sogns nordlige del.
~) Der fredes

del af matr. nr. 9b •••••••••.••.....••.•.••..• areal 10,32 ha
hele matr. nr. 14d " 0,72 "............................
hele matr. nr. 14~ \I 4.20 \I

• ••••••••••• o •• o •••••••••••

laIt 15,24 ha.
==================

Heraf med offentlig adgang •••••••••• .,.00000 •• 0 •• 2,20 ha
Uden offentlig adgang 13,04 "...........................

laIt 15,24 ha.
==================
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Der udlægges en 3,00 meter bred sti i skellet mellem
9Q, lOb og 10~ samt i skellet mellem 9b, Hellum sogns nord-
lige del, og 24be, Skæve sogns sydvestlige del.

Der tillades offentlig gående færdsel ad den eksisteren-
de markvej fra bivej nr. 13 over matr. nr. 14a og 14QQ til
gården "Slettingenll

•

Langs bivej nr. 13's sydvestlige kant afstås af matr.
nr. 9b et maximalt 100 meter langt og 8 - 10 meter bredt areal
til offentlig parkeringsplads (Skråparkering). Dette areal kan

til fraskilles matrikulært og tilskødes staten ved ministeriet for
4t kulturelle anliggender uden bekostning for ejeren.

Der forbeholdes ret til at fjerne bevoksning, der med ti-
den kan hindre den frie udsigt fra bakken med den trigonometri-
ske station.

Arealet, der fr.edes uden offentlig adgang, består af stærkt
kuperet, men almindelig dyrket landb~-gslnnd, beliggende på høj-
deryggen af Jydske ÅS.

Arealet, der fredes med offentlig adgang, udgør bakken

• med den trigonometriske station med tilgrænsende arealer, der er
tilplnntede eller udlagt til vedvarende græsning, og hvorfra der
er en imponerende udsigt såvel mod øst som vest.

Det er under sagen oplyst, at der mellem denne og den under
lb • nr. 3 beskrevne ejendom har fundet magelæg sted med hensyn
t~l to arealer på hver ca. 3.500 m2• Der forekommer uoverensstem-
melser mellem matrikelskortets udvisende og forholdene i marken.

Ejeren har ikke protesteret mod frodning, men har i fuld
erstatning påstået sig tillagt ialt 51.000 kr. Han ønsker dog
helst at sælge ejendommen til det offentlige.

Nævnet har vedtaget at indstille ejendommen erhvervet
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(tt af det offentlige for det af ejeren fremsatte tilbud 80.000 kr.
d~teret 23. september 1967. Accent sk~l meddeles inden den
1/10 1968. Såfremt tilbudet ikke accepteres bestemmes er-
statningen for fredningen og parkeringsarealet til 20.000 kr.

Lbr. nr. 5: Gårdejer Peter Højbjerg, Hulvejen, Hellum.
M~tr. nr. l4h, 142, 23b og 66, Hellum sogns nordlige

del.
Der fredes
hele matr. nr. 14b • ••••••• o ••••••••• 6 ••• " ••• ~ •• areal 4,00 ha•e hele matr. nr. 14e " 1,68

0,04
8,00

"

II...............................
hele matr. nr. 66 . "
del af matr. nr. 23b " ".............................

lalt 13,72 ha.=~=================
Heraf uden offentlig adgang til dyrkede arealer af
matr. nr. 14b •••••• llII . 3,30 ha
med offentlig adgang 14~, 66 og del af 23~ og 14b 10.42 "

lalt 13,72 ha.

• ===================
Der udlægges en 3,00 meter bred sti fra Rye å's øvre løb,

hovedsagelig følgende skellet mellem matr. nr. 14b og 14aa til- -ej den eksisterende vej fra Slettingen til bivej 11 (hulvejen). Der
udlægges ligeledes en 3,00 meter bred sti i østskellot af matr.
nr. 23E fra bivej nr. 11 og mod sydvest.

Der tillades offentlig gående færdsel ad den private
vej fra Slettingen over blandt andet matr. nr. l4h og 23h og vide-
re mod syd forbi ejendommon Ledet.

Til offentlig parkerings-og raatepladsudlægges et areal
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på 1500 m2 i det nord-østlige hjørne af matr. nr. 23b. Dette areal
kan fraskillos matrikulært og tilskødes staten ved ministeriet
for kulturelle anliggender uden bekostning for ejeren.

Det er under sagen oplyst, at ca. 2,0 ha af m9.tr. nr.
23h omfattes af naturfrednineslovens § 25, stk. 2.

Rydning af selvsåning kan i det omfang ejeren ikke selv
måtte ønske det, udføres af fredningsmyndighedorne.

Ejeren har protesteret mod fredning og dernæst i erstat-
ning påstået sig tillagt 60.000 kr.

Nævnet har fastsat erstatningen for parkeringsarealet
til 1.500 kr. og for fredningen iøvrigt til 33.500 kr., ialt
35.000 kr.

Lb. nr. 6: Fru Johanne Pedersen, Dieet, Hellum.
Matr. nr. 25, Hellum sogns nordlige del.

Der fredes
en del af matr. nr. 25 •••••...•..•.....•••••.•• areal 0,90 ha
med offentlig adgang.

Der tillades offentlig gående færdsel ad den nord-sydgående
~ private fællesvej over mntr. nr. 25.

Ejerinden ønsker at anvende en grusgrav til losseplads.
N@vnet har vedtaget, at dette ikke kan tilstedes.
Ejerinden har derhos oplyst, at der i gruseraven fin-

des en for hende uundværlig brønd af 4 rør med dække af træ.
Området om denne må spærres for offentligheden.

Nævnet har vedtaget, at brønden vil være at forsyne med
betondæksel og en deri fastsiddende pumpe, samt at der skal rej-
ses et med låge forsynet hegn om brønden, alt uden udgift for ejer-
inden. Arbejdet udføres af fredningsplanudvalget, der hertil får
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tt godtgjort et beløb af 1.000 kr.
Det er under sngen oplyst, at der på ejendommen henstår

et antal gamle biler eller bilrester.
Nævnet h~r vedtaget at pålægge ejerinden at lade disse

biler eller bilrester bortfjerne fra ejendommen inden udløbet af
en frist på 4 uger fra afsigelsen af endelig kendelse i denne
sag.

Ejerinden har protesteret mod fredningen og navnlig mod,
at der åbnes adgang for offentligheden. Hun forlanger sig til-
lagt i fuld erstatning 10.000 kr.

Nævnet har fastsat erstatningen for fredningen til
3.000 kr. til ejerinden. Beløbet må ikke udbetales, før de an-
førte biler eller bildele er fjernede.

Lb. nr. 7: Egon Nielsen, Ledet Hellun.
Matr. nr. 26, 48 og 49, Hellum sogns nordlige del.
Der fredes den del af matr. nr. 26, der ligger øst for

den nord-syd gående private fællesvej samt hele matr. nr. 48 og
49.

, Dol nf matr. nr. 26 •..•..•.•.....•••••••••..••..
Hele matr. nr. 48 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •

areal 0,80 ha
II 0,08 II

" 0,08 "
laIt 0,96 ha.-----------------------------

0,06 ha
0,90 "

laIt 0,96 ha.

Hele matr. nr. 49 ..............................

Heraf med offentlig adgang •••••••••••••••••••••
Uden offentlig adgang ••••••••••••••••••••••••••

==========::::==
Der tillades offentlig gående færdsel ad den private fæl-

lesvej fra bivej 11 (hulvejen) og mod syd over natr. nr. 26, 48
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og 49 til Ledet og derfra mod øst til matr. nr. 24.
Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af en

lille skovbevokset trekant syd for den øst-vest gående private
fællesvej.

•e

Det er under sagen oplyst, at ejendommen formentlig ikke
omfattes af naturfredningslovens § 25, stk. 2.

Ejeren ønsker tilladelse til at fælde nogle træer i skel-
let mod den som lb. nr. 5 beskrevne ejendom, samt til at lade
foretage nyplantning.

Nævnet har vedtaget at tillade dette •
Ejeren har påstået sig tilkendt i fuld erstatning 5.000 kr.
Nævnet har fastsat erstatningen for fredningen til

1.500 kr.

Lb. nr. 8: Gårdejer Chr. Peter Skovsgård, Stoksted, Hellum.
Matr. nr. 24, Hellum sogns nordlige del.

Der fredes

•
den østlige lod af matr. nr. 24 •••••••••.•••••• areal 0,89 ha
med offentlig adgang •

Der gives tilladelse til offentlig gående færdsel ad den
eksisterende øst-vestgående private fællesvej over den østlige

~ lod af matr. nr. 24.
Det er under sagen oplyst, at en mindre del af natr. nr.

24 er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2, og at ejen-
dommen ikke er behæftet med fredskov.

Ejeren har oplyst, at arealet er tilplantet med ædel-
og rødgran, og at han ønsker at fortsætte skovdriften på forst-
mæssig vis.

Nævnet har vedtaget at tillade dette~
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Ejeren protesteror ~od fredningen og påstår sig tilkendt
i fuld erstatning 6.000 kr.

Nævnet har fastsat erstatningen for fredningen til
2.000 kr.

Lb. nr. 9: Gårdejer Alfred Christiansen, Mærknose, Hellum.
Matr. nr. 23a, Hellum sogns nordlige del.
Der fredes med offentlig adgang den lod nf natr. nr. 23Q,

der ligger østligst (i heden) nellen
matr. nr. 24 oe 15Q ............................ areal 5,10 ha.

Næsten hele den østlige lod af matr. nr. 23Q er onfattet
af naturfredningslovens § 25, stk. 2.

Der udlægges en 3,00 ~eter bred sti fra det nord-østre
hjørne af matr. nr. 23Q over matr. nr. 23Q til den private fæl-
lesvej mod syd.

Der tillades offentlig Gående færdsel ad den hovedsage-
lie vest-østgående private fællesvej frQ watr. nr. 24 til
~atr. nr. 15Q.

Ejeren onsker tilladelse til 2t bibeholde et på onrådet
~ værende fårehus, og ret tIl at l2de får græsse på arealet samt

til at lade hegne om fårene i nodvendigt o~fane.
Næv~et har vedtaget at tillade dette, idet fårehuset dog

kun skal kunne bibeholdes i den tid, hvori den nuværende ejer,
gårdejer Alfred Christiansen, besidder ejendommen.

Ejeren protesterer ~od fredning og forlanger fuld erstat-
ning. Han er villig til at sælge arealet til staten.

Nævnet har fastsat erstatnine for fredning til 14.000 kr.
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Lb. nr. 10: Gårdejer Viggo Peter Tho~sen, Skovdal, Hellum.
Matr. nr. 6g, lOg, 10~ og 15~, Hellum sogns nordlige del.

Der fredes
ontr. nr. 6g • • • .......... ......................
J::lQtr.nr. lOg ·.......... ........................
oo.tr. nr. 10~ ·.......................... ,......
tlQtr. nr. l5~ ·.................... •••••• eJ • .....
Fælles lergr2v .

Heraf uden offentlig adgnng
natr. nr. 6g, 1012 og 10e .........................
Med offentlig adgnng
oatr. nr. 15Q og del [tf~atr. nr. 10~ og
fælles lergro.v o ••••••

nreal 11,63 ha

" 9,03 "

" 3,27 "
11 6,28

" 1.38
laIt 31,59 ha.
==================

23,93 ha.

7.66 li

laIt 31,59 ha.
==================

Matr. nr. 15~ samt en Dindre del af natr. nr. 6b er om-
fattet af na.turfrednincslovens § 25, stk. 2.

Der udlægges en 3,00 neter bred sti i nordskellet af
natr. nr. lOg og 10e SnI:J.tlangs ostskellet nf natr. nr. 10~. Der
gives tilIndeIse til gående færdsel ad den eksisterende markvej

tt\ fra bivej 13 over den fælles lergrav og mod øst til vestskel-
let af I:l.ntr.nr. 2~i,Skæve sogns sydvestligo del. Der gives
ret til gående færdsel ad en 3,00 neter bred sti langs nordvest
og nordostskellet af nntr. nr. l5~ snnt ad den private fælles-
vej lnngs vestskellet.

Arenlet, der fredes uden offentlig ndgane, er kuperet,
men dyrket landbrugs jord beliggende på hojderyggen af Jydske ås.
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Arealet, hvortil der gives offentlig adgang, er lyng- og
skovbevokset.

Ejeren onsker tilladelse til at lade skove ty~er efter
eget valg og til at drive skoven forstoæssigt.

Nævnet har vedtaeet at tillade det nnforte.
Ejeren protesterer ood fredning og påstår sig tilkendt

i fuld erstatning 117.000 kr.
Nævnet h2r vedtaget at fnstsætte erstatningen for fred-

ningcn til 40.000 kr.

Lb. nr. 11: Gårdejer Henning Thomsen, Knrlsbjerg, Helluo.
Matr~ nr. 28, Hellun sogns nordlige del.

Der fredes
en del nf c~tr. nr. 28 •........................ 2re21 15,42 ha

=========
2real 11,62 h2.

" 3.80 "
Ialt 15,42 ha.-

Heraf ned offentlig ndgnng ••.••.••...••.••.•.••
Uden offentlig 2dgnng •••.••••.••.••••••.•••••••

=================
Arealet er onfnttet af naturfredningslovens § 25, stk.

4It1 2. Af arealet er 4,25 ha fredskov.
Der udlægge s en 3,00 oeter bred sti over oatr. nr. 28

tt (Karlsbjerg) til brug for offentlig gående færdsel.
Arealet, hvortil der onskes offentlig adgang, udgor den

skovbevoksede del nf hojdedr2get "Knr1sbjerg", hvorfra der er en
ioponerende udsigt nod vest over forlandet til Jydske ÅS.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består nf dyr-
ket landbrugsnreal oellen Knrlsbjerg og'skoven på nntr. nr.
161·

Ejeren protesterer ~od fredning.
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Ejeren ansker tilladelse til fortsat at drive skoven forst-
næssigt og til fortsat at Inde kvæg græsse på egnede steder.
Hnn ansker endvidere tilIndeIse til at lade skoven afspærre under
klapjagt, saot til, son hidtil, at Inde afholde lerdue skydninger
i skoven 3 - 4 gange hvert år, og i denne forbindels~ tilladelse
til at lade det nodvendige sikkerhedsoDråde afspærre. Han onsker

-e
rettighederne til græsning, jagt og bærplukning forbeholdt sig~

Nævnet har vedtabet at neddele de begærede tilladelser.
Dog bOLærkes det, at der gives offentligheden adgang til
at plukke de bær n.v., son fortæres på stedet, hvor offentligheden
har adgang.

Ejeren har endvidere oplyst, at nogle forekonster af grus
og sand i bakkerne tidligere er udnyttet erhvervsmæssigt. Han har
forhnndlet on salg nf grus m.v., og en grusgravningsvirksoDhed
er gået i gang ned at undersoge forekoosternes nængde og art.
Foroålet ned hans kab af ejendomnen var at udnytte skoveh, der er
noden til fældning, og derpå de under den værende grusforekooster
erhvervsoæssigt.

• Med henvisning til, at der ikke under sagen er godtgjort
noget 00 disse påståede grusforekonsters mæmgde og art, har
nævnet vedtaget at tillade ejeren at tage snnd og grus på ejendoD-

4t, Den til dennes eget brug og i det hidtidige onfang, men
ikke at tillade erhvervsoæssig udnyttelse, grusgravdrift og
lignende.

Ejeren protesterer mod fredningen og kræver sig tillngt
fuld erstatning.

N@vnet har fastsat erstatningen for fredningen til
32.000 kr.
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tt Lb. nr. 12: Gårdejer Chr. Fogtnann Christensen, Pile-
gårdsQolle, Hellun.

Matr. nr. 161, 36b og 37b, Hellun sogns nordlige del.
Der nedlægges påstand on fredning ned offentlig adgang

af
hele natr. nr. 161 • •••• Cl.<lO"' ••••••••••••••••••• ~re:J.l29,31 hQ
hele natr. nr. 36b " 6,40 "• ••••••••• (p."O •••• c<~ ••••••••

hele natr. nr. 37b " 2,11 ft.......................... ...
Inlt 37,82 ho..
=================

Det offentlige forbeholder sig ret til uden udgift for
ejeren og uden yderligere erstatning at nfnærke den privnte
fællesvej, der går i skellet Dellen natr. nr. 161 og 28, snot
til at nfnærke ture nd eksisterende veje oG stier i skoven til
brug for gående færdsel.

Det er under sagen oplyst, nt bevoksnineen på nntr. nr.
161 er fredskov, snnt at ejendonnen onfattes af naturfredningslo-
vens § 25, stk. 2.

Ejeren har under sagen oplyst, at en skråning på natr, nr,
tt' 36b er nytilplantet, ialt væsentligt ned fyr ned tilskud

fro.beplantningslQvet. Ejeren onsker tilladelse til at bibeholde
beplantningen,

Nævnet hnr vedt~get at tillade skråningens beplantning
bibeholdt, indtil den er hugstnoden, nen at der efter hugst
ikke nå finde nyplantnine sted, således ~t skråningen til sin
tid igen vil frentræde lyngklædt. Forstnæssig drift nf ovrige
skovarealer tillades ejeren, og eventuelle nypl~ntninger til-
lndes indhegnet.

Nævnet ho.r vedtaget, nt der derinod ikke k~ gives ejeren
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tillo.delse til i forbindels~ ned et frentidigt salg 2f ejendocroen
o.t Inde opfore et hus i fredskoven nær ved offentlig bivej nr. 7.

Ejeren h2r påstået sig til12gt fuld erst~tnine.
Nævnet har fnstsat erst2tnin~en for frednine til 45.000

kr.

Lb. nr. 13: P12nt2geejer John Thviluo, Vestorbro 584, Anlbore.
Mo.tr. nr. 162, 33Q, 33b, 36~ og 73Q, Hellun socns nord-

lige del.
Der fredes
hele no.tr. nr. 16m ·............................. nreal 16,39 ha
helo oatr. nr. 33Q " 7,22 II·............................
hele ontr. nr. 33,2 " 4,53 II·..............................
hele nntr. nr. 36Q " 9,98 "·............................
hole nntr. nr. 73Q. " 0.46 II·............................

Talt 38,58 ho..
=================

plus fælles lergrav • • • • • • eo •••••••••••••••••••• _ 0,26 ho...
Hernf ned offentlig ndgo.ne (lyng- skov- oe
nosearenler) , . 30,68 "
Uden offentlig adGo.ng (dyrkede landbrugs -
nr8nler) 7.90................... " o ••••••••••••

=================
Der tillades offentlig Gående færdsel o.d den privnte fæl-

lesvej fro.bivej 7 nod syd over no.tr. nr. 36Q til dettes sydskel
snmt ad den ganle privo.te fællesvej fro.bivej lI, (hulvejen)
lnngs skellet Dellen l5Q ae l6a over den fælles lergrnv og her-
fro. svingende nod ost over Dosen og til bivej 13.

Ejeren hnr oplyst, at ho.n i 22 år ho.r drevet ejendonnen
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san land- og skovbrug og onsker nt tilpl~nte landbrugsarealet
for at gore det nere rentabelt. På en nærnere påvist plnds på
natr. nr. 33~ syd for bivej nr. 7 har han for 15 år siden
pl~ntet frugttræer, og han ansker at opfore en lederbolig til
hans eget brug syd for disse træer, idet lnndbrugsbygningerne
på oatr. vx. 16g er beboet Qf en nedhjælper ved skovdriften.

FredninGsnævnet finder ikke at kunne tillade yderligere
tilplantning af ejendOITlen bortset fra det flade areal vest for
lyngbakken på natr. nr. 36Q.

FredninGen skal ikke være til hinder for, at den nord for
bivej nr. 7 beligeende del nf natr. nr. 33~ benyttes san plante-
skole.

Fredningsnævnet tillader efter onstændighederne i nedfor
af naturfredningslovens § 25, stk. 2, at ejeren til eget brug
opfarer en lederbolig for skovdriften i et plan og i dænpede ud-
vendige farver på pladsen uniddelbart syd for frugttræerne på natr.
nr. 33b, på vilkår, Q! plnn, beskrivelse og tegninger forud fore-
lægges nævnet til godkendelse i nedfor af pnragrnffens stk. 6,
at huset kun bruges SOD lederbolig for skovdriften på ejendonoen,
~ grunden ikke Då udstykkes frn denne, og at huset ikke udlejes,
snnt Q1 nUiroorendesonoerhus på oatr. Dr. 33h syd for grusgrnven
fjernes senest saotidig ned, at det nye hus tages i brug.

Der kan nf fredningsoyndighederne anlægges skråparkering,
cn. på natr. nr. 36~ langs sydsiden af bivej 7. Erstat-
ning til ejeren er indbefattet i nedenfor fastsatte snolede belob.
Dette areal kan fraskilles ontrikulært og tilskodes staten ved
oinisteriet for kulturelle anliggender. Det benærkes, at ejeren
har fremsat onske on at lade indrette en 1.000 02 stor pnrkerings-
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I•., pInd s i det nordvestre hjorne nf m~tr. nr. 37Q, Hellun i stedet

for nysnævnte skråparkering, nen at nævnet ikke h~r fundet dette

,

hensigtsmæssigt.
Den nord for bivej 7 beliggende del ~f i112tr.nr. 36Q,

hvorpå ejeren har et nntal - for tiden 40 - bistader, er und-
taget fra offentlig adgang. Detvso.r.megælder arealerne indenfor
40 oeter fra bygningerne på matr. nr. 16g, samt fra den påtænkte
lederbolig på rmtr. nr. 33:2,.

Den onkring soerne Grevsmose og Sortemose værende beplant-
ning fjernes af fredningsnyndighederne i en bredde af ca. 80 meter
fra vestsiden nf bivej 13 på en strækning af ca. 400 meter fra
nordskellet nf matr. nr. 16~ og i en bredde nf 40 til 60 neter
langs sydsiden af bivej 11, således som nærmere vist på det ved-
lagte kort, og således, at enebærbuske og enkelte træer bibe-
holdes efter disse myndigheders skon.

Ejeren har fremlagt afskrifter nf kontr2kter af l/lO 1963
og 1/3 1965 mellem ham og A/S Phonix tagpap og vejoateriale, Vejen,
tinglyst 15. februar 1967. Ifolge disse kontrakter har A/S Phonix
ret til atudTindesand- og grusforekomster på hele ejendommen ind-
til l. januar 1969 og derhos ret til at kræve aftalen forlænget
i 50 år fra 1963. Kontrnkten "knn opsiges ved gensidig aftale".
Enhedsprisen er fastsat til 1,10 kr. pr. 03, og A/S Phonix er i
kontrakttiden forpligtet til at aftage nærmere fastsatte kvanta,
gennemgående omkring 10.000 03 årlig. A/S Phonix har for ophævel-
se nf fabrikkens rettigheder opgjort sit erstatningskrnv til
6.200.000,- kr., og når afgiften til ejeren medregnes til ialt
9.400.000,- kr.

Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 9. februar 1967
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til nævnet udtalt falgende:
"Spredt grus- og stengravning i lille målestok inden for

så stort et område, som der her er tQle om, vil formentlig ikke

virke alt for odelæggende, hverken i lQndskabelig eller viden-
skabelig henseende. Det eventuelt odelæggende er industriel
udnyttelse med konsekvent afgravning af starre arealer, og i den-
ne henseende må rådet nære storst betænkelighed overfor nr. 13,
skovejer Thvilums arealer.

Der kan selvfolgelig ikke rejses tvivl om tilstedeværel-
tt sen af grus, men såvidt det kan ses, foreligeer der ikke udfor-
tt lig dokumentation med hensyn til grusmæneder, priser og vil~år

iovrigt. Man hQr foreløbig kun ejerens påstand at bygge på.
Rådet anser det derfor for betænkeligt blankt at imodokonme ejerens

•

krav. "
A/S Phonix har derefter forelQct nævnet en del provebo-

ringer, og Naturfredninesrådet h~r herefter i skrivelse af
12. maj 1967 udtalte folgende:

" I sagen onkring Grevsoose-Bollebakke h':l.rnævnet den 20. f.m.
rettet sporgsoål til rådet 00 grusforekomsterne i området. Efter
fornyet besigtigelse ved formanden den 5. - 6. maj oe efter gen-
nemgang af sagens akter (ued bilag) skal man udt~le folGende:

Hvad angår kvantiteter, rJ1æne;deraf "grus" i betydnineen
stenrigt grus, må man eive ejeren nf lb. nr. 13, Thviluæ1, ret i,
nt sådant grus ikke er overvældende almindeliet i de her omhand-
lede bakker, bakkerne består - både indenfor og udenfor denne fred-
ningssags område - overvejende af sand med meget underordnede
stenlag. Partier med stenet grus eller lilsnende forekommer dog
i adskillige eene af Vendsyssel udenfor dette område, så der er

_ ikke tale OD noget meget sjældent eller "enest&ende", selvom sten-
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rigt grus har mindre udbredelse i Midt-Vendsyssel end i andre egne af
landet.

Om de i sagen fremlagte bilag 64 b-f tillader vi os indled-
ningsvis at bemærke, at disse kopier af oprindeligt farvelagte origi-
naler er så ringe i udførelse, at de er meget lidt oplysende, såvidt
det kan ses, bekræfter de udførte boringer, hvad der kan ses i de åb-
ne profiler: at bakkerne består af smeltevandssand med underordnede
stenlag.

Til bilag 64 g-m skal blot bemærkes, at de deri fremlagte
kornstørrelses-analyser tjener til belysning af sand og grus for det
specielle formål, producenten måtte have ("stabilt grus") - et formål
der principielt unddrager sig rent geologisk bedømmelse. - Det samme
gælder generelt i spørgsmålet om grusforekomsternes kvalitet: den er
altid afhængig af den tekniske anvendelse, hvortil de ønskes. Det
kan altså kun besvares af en tekniker.

Sammenfattende kan siges, at stenrigt grus forekommer andet-
steds i Vendsyssel, mens det er sjælnere indenfor dette område. Sten-
fattigt sand findes overalt i bakkerne.

en
Naturfredningsrådet kan dog - ud fra/rent fredningsmæssig

betragtning af det her omhandlede terræn - ikke tilbageholde en be-
mærkning: om det er "landskabsøkonomisk" rimeligt at gEmnemgrave så
store bakkepartier for at opnå et relativt meget lille udbytte af
stenmateriale."

Nævnet har efter særskilte forhandlinger med ejeren og
A/S Phønix ikke kunnet opnå en begrænsning af grusgravningsarealerne,
udover tilsagn om såvidt muligt at undtage en ca. 40 meter bred bræm-
me langs sydsiden af bivej 7, for at der således opnås en afskærmning
af grusgraven syd herfor, og tilsagn om at undlade gravning på de la-
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tt ve arealer med de 3 søer på ejendommens nordlige del samt tilsagn om
at anvende afrømmet muldjord til afdækning af grusgraven, hvilket og-
så er aftalt i kontrakten med ejeren.

på grund af den betydelige erstatning, som en ophævelse af
grusgravningskontrakten skønnes at måtte medføre, er nævnet veget
tilbage for dette skridt, nævnet finder dog anledning til at bemær-
ke, at det findes landskabelig' meget uheldigt, at der åbnes nye
grusgrave på arealerne nord for bivej 7.

ee
Nævnet bemærker, at det allerede som følge af bestemmelsen

i § 25, stk. 2, i lov om naturfredning ikke er tilladt at opstille
skure, huse eller maskinanlæg udover hvad der er nødvendigt for land-
brug og skovbrug. Der må følgelig ikke oprettes stenknuseri eller
andre anlæg til fremstilling af vejmaterialer.

Efter en samlet vurdering af de ved fredningen fastsatte
rådighedsinskrænkninger og ulemper fastsætter nævnet erstatningen
til 40.000 kr., hvilket beløb med renter udbetales ejeren, da ingen
andre har fremsat krav om andel i erstatningen.

41' Lb. nr. 14: Fru Anna C. Hansen, Hellum.
Matr. nr. 35Q og 35b Hellum sogns nordlige del.

Der fredes
hele matr. nr. 35§

35:2
•• " ••••••••••••••••••• 0."" •••• areal 4,69 ha

" 3,56 "
II 0,29 II

laIt 8,54 ha
================

areal 1,30 ha
" 7.24 II

laIt 8,54 ha.
================

hele matr. nr. .." ." " .. " " " " "

samt fælles lergrav " "" "o •••••• " o. •••

Heraf med offentlig adgang
Uden offentlig adgang

" " ." ... " ....... " ..."

.... " ... " .. " ." ." " " .. " ... " .
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Hele det fredede område er omfattet af naturfredningslovens
§ 25, stk. 2.

ee

Der udlægges en 3,00 meter bred sti langs ejerlavsgrænsen
mellem Hellum sogns nordlige del og Skæve sogns sydvestlige del føl-
gende østskellet af matr. nr. 35~, 35b og den fælles lergrnv.

Der tillades offentlig gående færdsel ad den eksisterende
markvej fra bivej 7 og mod nord - øst over matr. nr. 35~ til vest-
skellet af matr. nr. 25Q, Skæve sogns sydvestlige del.

Det offentlige forbeholder sig ret til uden udgift for
ejerinden at fjerne en del af beplantningen på udsigtshøjen på matr.
nr. 35Q, således at dGn frie udsigt kan bevares.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af stærkt
kuperet dyrket landbrugsjord.

Det område, der fredes med offentlig adgang er det skov-
bevoksede udsigtsområde mod syd med udsigtshøjen samt en mindre klyn-
ge træer umiddelbart syd for den fælles lergrav.

Ejerinden har protesteret mod fredningen og be~~ret til-
ladt, at hendes hjemmeboende søn, der driver erhverv som selvstæn-
dig vognmand fra ejendommen, opfører en ~~hvervsgarage, en olietank
m.m. på den. Dette erhverv vanskeliggøres også, dersom vejen skal
forblive henliggende som grusvej og ikke flåudbndres. Hun foretræk-

/41 ker at sælge ejendommen til det offentlige.

,
Nævnet har vedtaget at till~de, at ejerinden lader opføre

en garage ved huset nord for vejen og efter nævnets nærmere anvis-
ning med hensyn til bygningens placering og dens ydre.

Erstatningen for fredningen fastsættes til 10.000 kr.
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Lb. nr. 15: (Reklamekonsulent Hans H. Toksvig, "Lille Hellumlund",
Hellum). Nu ifølge endeligt skøde tinglyst 14/10 1967, lnndsretssag-
fører Grege~s Boeck, Strandvej 84, Rungsted Kyst. "I h2ndelen med-
følger erstatningen for den igangværende fredning". I beløbet fra-
går "sælgers udgifter til advok~t Ugilt for fredningssagen".

Mat~. nr. 6Q og 6d, Hellum sogns nordlige del.
Der fredes

ej hele matr. nr. 6Q areal 10,28 ha
matr. nr. 6d • II ••••••••••••••••••••••••••••••• 9.85 ""

laIt 20,13 ha.
==================

Heraf med offentlig adgang ••••••••••.••••••. areal 6,70 ha
13,43 "Uden offentlig adgang •••••••••.••••••••.•••• "

laIt 20,13 ha.
================

16 ha af det samlede areal er omfattet af naturfrednings-
lovens § 25, stk. 2.

Der udlægges en 3,00 meter bred sti fra bivej nr. 13 over
matr. nr. 6Q og 6d til den private fællesvej langs østskellet af

.~ matr. nr. 6d.
Der tillades offentlig gående færdsel ad den eksisterende

markvej fra bivej nr. 13 langs nordskellet af matr. nr. 6Q og nord-
og østskellet af matr. nr. 6d.

Ejeren har under sagen oplyst, at der findes nogle gamle
grusgrave på ejendommen, en undersøgelse af disse vil kunne vise,
om der forekomner udnytteligt grus, men er ikke foretaget. Han be-
gærer sig forbeholdt retten til~eventuelt at udnytte gruset erhvervs-
mæssigt.. Ejeren kræver 6.000 kr. i erstatning pr. ha.

Da der ikke foreligger aktuel interesse i udnyttelse af even-
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tueIle grusforekomster må nævnet bortse fra dette forhold ved er-
statningens fastsættelse.

Ejeren ønsker tilladelse til at oprette en hundekennel på
ejendor.unen.

Nævnet har vedtaget at tillade dette ved benyttelse af nu-
vwrende bygninger.

Erstatningen for fredning fastsættes til 28.000 kr.

Lb. nr. 16: Gårdejer Svend E. Sørensen, Musted pr. Hellum.
Matr. nr. 84, Hellun sogns nordlige del.

Der fredes
hele matr. nr. 84 med areal •....•..•.....•..... 0,7 ha.

udlægges til offentlig parkerings- og ras~lads. Arealet er bevok-
set Ded lyng med spredt selvsåning og en eindre del er søareal
(Grevsmose).

Arealet indstilles erhvervet.
Ejeren er villig til at afhænde arealet til det offentlige.

Accepteres dette ikke, forlangor han sig tillagt 20.000 kr. i fuld
erstCl.tning.

Nævnet har vedtCl.getat indstille, at det offentligo erhverver
arealet for en passende købesum efter nærQ8re forhandling mod ejeren.

Såfremt sådanne forhandlinger ikke fører til, at en endelig
aftale om afståelse opnås, fastsættes erstatningen for fredningen
til 2.500 kr.

Lb • nr. 17~ Gårdejer Chr. Peter Mikkelson, "Skovho", Hellum.
matr. nr. llQ Hellum sogns nordlige del.
Der fredes et en. 0,04 ha stort, trekantet areal, beliggende

syd for bivej nr. l. Arealet ud lægge s til offentlig parkerings-
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o~ rasteplads i forbindelse med en del af matr. nr. 13~, sammesteds
(lb. nr. 2).

Ejeren har påstået sig tillagt 2.000 kr. i fuld erstatning.
Nævnet har vedtaget at indstille, at det offentlige erhverver

arealet for en passende købesum efter nærmere forhandling med ejeren.
Såfremt sådanne forhandlinger ikke fører til, at en endelig

aftale om afståelse opnås, fastsættes erstatningen for fredningen
til 400 kr.

Lb. nr. 18: Gårdejer Jens Brøndt Jacobsen, "Skellet", Flauenskjold,
og landsretssagfører Ellinor Jakobsen, Nørre Voldgade 88, Køben-
havn K.

Matr. nr. 18, 24~ og 24~, Skæve sogns sydvestlige del.
Der fredes
matr, nr. 18 areal 7,33 ha

li 6)91 II

li 2,17 "
Talt 16,41 ha.----------------------------------

2,50 ha
13,91 II

Talt 16,41 ha •

• • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • •

matr. 24~
24~

nr. • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • • • • • • , • • • • • • ~ • • • •

matr. nr. ...............................~.....

1'1 Heraf med offentlig adgang •••••••••••••.••••••••••
Uden offentlig adgang •••.•••••••••••.••••••••••.••

==----=--=========....-===

Hele ejendommen er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk.

Der udlægges en 3,00 meter bred sti langs nordskellet af matr.
nr. 24~ fra bivej nr. 22 til skovdiget mod øst.

Der udlægges ligeledes en 3,00 meter bred sti langs vestskel-
let af matr. nr. 24~.

Der gives Tet til offentlig gående færdsel ad den eksisteren-
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de markvej fra bivej nr. 22 mod syd over matr. nr. 18 og 2~, og
derefter følgende sydskellet af matr. nr. 24~ og 24~ mod vest til
ejerlavsgrænsen mod Hellum sogns nordlige del.

Omkring sommerhuset i lyngbakkerne på matr. nr. 24gg er offent-
lig færdsel ikke tilladt inden for 40 meter. Det bemærkes, at som-
merhuset - der er opført i 1965 - må bibeholdes i nuværende ejers le-
vetid, derefter skal huset fjernes uden yderligere erstatning, jfr.
de af Hjørring amts bygningsråd stillede vilkår for byggetilladelse.

Selvsåning i lyngbakkerne på matr. nr. 24~ skal ved det of-
ti fentliges foranstaltning kunne fjernes uden udgift for ejeren.
ttl Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af lyngklæd-

te bakker, hv,orfra der er en storslået udsigt mod nord og øst.
Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af kuperet

dyrket landbrugsjord, grænsende mod syd og øst til Dybvad skov.
Ejerne har under sagen nedlagt sålydende påstand~

"l. Der opstilles indenfor 2 måneder efter den endelige kendelse i
det fredede område kort og skilte som viser, hvor der findes
parkerings- og rastepladser med affaldsspande, samt ~ og
hvilken adgang der er til offentlig færdsel og ophold.
Hvor fredningen sker med offentlig adgang, må der alene være2.

3.

adgang til kortere ophold og uden adgang til bærplukning, bort-
set fra fortæring på stedet.
Der betales til ejerne en erstatning stor 75.000 kr. med ren-
ter 5% p.a. fra kendeIsens afsigelse".

De har til støtte herfor særligt påberåbt sig, at ejendommen på
grund af sin beliggenhed vil blive genstand for større færdsel fra
offentlighedens side end de andre fredede ejendomme til uforholdsmæs-
sig stor ulempe for ejerne.

Det er endvidere oplyst under sagen, at et landsretssagfører
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'ta fru Ellinor Jacobsen tilhørende sommerhus på matr. nr. 24gg ifølge herom
tinglyst deklaration skal være fjernet senest den 31. december 1989,
eller ved ejerskifte forinden dette tidspunkt til ikke-familiemedlem-

Der er enighed om, at offentlig adgang til området indenfor en
afstand af 40 meter til sommerhuset ikke skal være tilladt i samme
periode.

Ejerne har endvidere ønsket tilladelse til senere at lade op-

føre et aftægtshus på ejendommen samt til at lade foretage nyplant-
ning, navnlig på en sandbakke ved opkørslen til sommerhuset.

Nævnet har vedtaget:
Ad punkt l: Skiltning vil være at udføre efter nævnets nærmere bestem-

melse og i forståelse med Fredningsplanudvalget snarest
bele jligt.

Ad punkt 2: Der henvises til det foran om fredningens almindelige ind-
hold anførte.

•
Ad punkt 3: Erstatningen fastsættes til 25.000 kr.

Nævnet har ikke noget imod et aftægtshus i tilknytning til nu-
værende landbrugsbygninger, ~ tegninger og beliggenhed må forud god-
kendes af nævnet. Grusgraven ved vejen op til sommerhuset må til-
plantes.

Nævnet har vedtaget, at selvsåede buske og træer i lyngbakker-
ne på matr. nr. 24Qg skal kunne fjernes uden udgift for ejerne. Ny-
plantning må kun finde sted efter forhandling herom med nævnet og
fredningsplanudvalget.

Lb. nr. 19: Gårdejer Laurits Holm Olesen, "Bakkely", Skæve pr.
Brønden.

Matr. nr. 24hQ, 24~ og 24 gf, Skæve sogns sydvestlige del.
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Der fredes
Matr. nr. areal 6,18 ha

" 1,95 "
" 2,02 "

laIt 10,15 h2
================

24Q,f ......................................
matr, nr. 24bc ~.....................................
matr. 24bdnr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e a • • • • • •

Heraf med offentlig ~dgang ••...••..•••
Uden offentlig adgang

1,35 ha
8,80 "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e c • ~ o • •

laIt 10,15 ha
=================

Hele ejend9mmen er omfattet af naturfredningslovens § 25,
stk. 2.

Der udlægges en 3,00 meter bred sti langs syd- og østskellet
af matr. nr. 24Q,ffra bivej nr. 22 til skovdiget mod øst og herefter
følgende dette mod nord-øst til skellet mod 25Q.

Der udlægges ligeledes en 3,00 meter bred sti langs vestskel-
let af matr. nr. 24~ og 24~ følgende ejerlavsgrænsen mod Hellum
sogns nordlige del.

Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af delvis
skovbevoksede, stærkt kuperede arealer •

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af kuperet,
dyrket landbrugs jord, grænsende mod nord og øst til Dybvad skov.

Ejeren protesterer mod fredningen og ønsker ikke at afhænde
ejendommen til det offentlige.

Nævnet har efter ejerens ønske til12dt, at der ved ejendommens
bygninger opføres et mindre kaninhus.

Der er under sagen opnået enighed om, at do projekterede stier
skal følge grænsen for det dyrkede areal og forløbeforskudt i forhold
til nogle vandhuller.

Ejoren har i fuld erstatning påstået sig tillagt 50.000 kr.
Nævnet har fastsat erstatningen til 14.000 kr.
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Lb. nr. 20: Skovejer J. Nissen Petersen, Brønden.
Matr. nr. 3la, Hellum sogns nordlige del og 25Q, Skæve Gogns

sydvestlige del.
Der fredes med offentlig adgang en del af

matr. nr. 3la, Hellum sogns nordlige del •...•.. areal 2,35 ha
og en del af matr. nr. 25Q, Skæve sogns syd-
vestlige del \I.................- ................. 11,25 11

Talt 13,60 ha.
=================

samt en del af en fælles lergrnv •

•e Hele arealet er undergivet fredskovspligt.
Der udlægges en 3,00 meter bred sti langs vestskellet af mntr.

25Q, for så vidt angår den del, der grænser mod matr. nr. 35Qnr.
og den fælles lergrav i Hellum sogns nordlige del.

Der ud~ægges ligeledes en 3 meter bred sti på vestsiden nf
skovdiget over mntr. nr. 25a frn det nord-østre hjørne af m~tr. nr.
24af til det syd-østre hjørne nf m~tr. nr. 25S.

Langs østskellet nf matr. nr. 3la, Hellun sogns nordlige del,
udlæggos en 3,00 meter bred sti for så vidt ~ngår den del nf det

tf nævnte mntr. nr., der grænser til m~tr. nr. 24~, Skæve sogns syd-
vestlige del.

Der gives offentligheden ret til gående færdsel ~f den pri-
vnte fællesvej, der forløber over det nord-vestre hjørne nf mntr.
nr. 25Q ved ejerlnvsglæ~sen mod Hellum sogns nordlige del.

Det offentlige forbeholder sig ret til uden udgift for ejeren
nt fjerne eventuel selvsåning, der måtte Y~mDe på lyngbnkkerne på
mntr. nr. 3l~.

Området, der fred2s, består for matr. nr. 3l~'s vedkommende
af lyngklædte bakker, hvorfr~ der er en storslået udsigt over den

It' nordlige del nf Jydske ÅS området. Mntr. nr. 252 er dels skovbevok-
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tt set, dels udlagt til vedvarende græsning.
Ejeren hnr protesteret mod fredningon, idet h2n finder den

overflødig, dn hnn intet har imod at offentligheden færdes til fods
i området, og ejheller mod bærplukning til fortæring på stedet. Han
har nedlngt sålydende påsto.nd on erst~tning:
"Mo..tr.nr. 310., Hellum sogns nordlige del: Beregnet mksimnl stn-
tisk jordværdi ved bedste trroart, rødgran, bonitet 3,5, 4,5 % p.n.
Kulturudgift 2000 kr. pr, hn, omdriftsalder 70 år, giver 2567,60
kr. pr. ha,
inlt for 2,35 ha ~ ~ . 5.939,86 kr.
tvungen offentlig ndg~ng 1000 kr. pr. h~ •..••.• __=-~~ __2.350,00

7.289,86 kr.

li

eller 'lfrundet 7.300,00 kr.========================~=======
MatT. nr. 250..,Skæve sogns sydvestlige del~ Beregnet m2ksimo..lstntisk
jordværdi ved bedste trænrt: Sitkngrnn, bonitet 2,0, 4,5 % p.n. kul-
turo..fgift2000 kr. pr. ho..,omdriftsnlder 62 år, giver 6.724,86 kr.
pr. ha, græsningsnreo..l 3,23 ho..:21.721,30 kr., græsning: 500 kr. pr.

•
år, kapitaliseret 4,5 % 11.000 kr.
tvungen offentlig o..dg2ng1.000 kr. pr. ha

10.721,30 kr •
11.250,00 li

21.971,30 kr.
eller afrundet 22.000,00 kr.
================================

holdes yderligere l ho..udenfor den forstlige drift forøges
oI:lstående med . 6.~00,00 kr.

=============
kræves hele arealet med bøgekrnt bevnret som sådant øges
erstatningskro..vet med 6.724,86 Kr. x 7,02 kr.

eller nfrundet
49.208,52 kr.
49.200,00 kr.

================================
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Samlet erstntning herefter:
2) 29.300,00 kr.

--------------------------
b) 36.000,00 kr.

===============

c) 85.000,00 kr. "
===============

Ejeron har endvidere ønsket tilladelse til nt lade funktionær-
boliger opføre, til nt Inde skoven afspærre under jngt og til at
Inde spejdero og lignende slå lejr i enkelte tilfælde og for korte
perioder i en skov på mntr. nr. 25g •

Nævnet har vedtnget, at tilp12ntning 2f en slugt på oatr. nr.
25g nf arenl en. l ha ikke k~n tillades. Ejheller Då den højtlig-
gende lyngbakke, stor 2,35 ha, ~f m~tr. nr. 3la tilplantes.

De ønskede tilladelser til afspærring under j2gt og kortv2rig
lejrslngning Deddeles. Funktionærboliger må ikke opfør~s på det
fredede oLlråde.

Erstatningen for fredningen fastsættes til 24.000 kr.

Lb. nr. 21: Anders Chr. Madsen, Lilleheden, Bollebnkke pr. Brønden.24ac
Mntr. nr. 24QQ, 24nb,/25Q, 25d, Skæve sogns sydvestlige del •

Der fredes
illatr.nr. 24,ili!; ·.............................. areal 3,70 h2
oatr. nr. 24nb " 1,91 "·....... ø _ • • • • • • • ...............
mntr. nr. 24.9:..9. " 5,73 "·................ • • • • • • • « ••••••

ontr. nr. 25,2, " 0,34 II.......... • • • et • .................
mntr. nr. 251- " 1,51 "..... • •••••• « .............•• e •••••

ICtlt 13,19 ho.
==================

plus del nf fælles lergrQv.
Her~f med offentlig adgang •..••..••.•.•••.•• 2,60 ha
Uden offuntlig 'J..dg2ng••..•.•.....•.•..••.••• 10,59 h'J.

Inl t 13,19 h').•
==================
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Hele arealet med undtagelse nf 0,5 hn er onfnttet af naturfred-
ningslovens § 25, stk. 2

Der udlægges en 3,00 neter bred sti langs østskellet af mntr.
nr. 24Qh og 25Q følgende vestsiden af 8kovdiget.

Der udlægge s ligeledes en 3,00 meter bred sti fra vestskellet
af matr. nr. 24~ over 24~, 25d og 25Q til skovdiget mod ost.

Stiens forløb folger udenfor det skovbevoksede område på det
nordlige stykke den nuværende n~rkvej.

Arealet, der fredes Ded offentlig adg~ng, består af skovbe-
4t voksede skrænter, hvorigenncn der laber et mindre vandlob.
,4t1 Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af kuperet,

dyrket lnndbrugsjord, der mod syd og ost grronsertil Dybvad skov.
Ejeren h~r protesteret mod fredning. H~n onsker tilladelse

til at opfore en minkfarm.
Na~et tillader en minkfarm opfort efter censur af nævnet i

uoiddelbnr tilknytning til lnndbrugsbygningerne.
Ejeren har anfort, at jagten er udlejet for 500 kr. årlig,

og Gt den vil forringes som folge af offentlig adgang til en del af

• ejendorn~en.
Ejeren onsker ret til at tage grus og til at plante.
Fredningen er ikke til hinder fOT grustagning til ejendommens

brug og ejheller for anlæg af have og beplantning i rimeligt omfang
onkring huset. Der gives ikke adgang for offentligheden ad vejen
til ejendonoens bygninger.

Erstatningen fastsættes til 20.000 kr.

Lb. nr. 22: Hans Erik Vestergård Nielsen, Bollebakken pr. Bronden.
Matr. nr. 24Bg, 24bl, 24~, Skæve sogns sydvestlige del.
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Der fredes
~.............. ................. arenl 2,74 ho.

1,22 II

oo.tr• nr. 24~
24bl
241m

"oo.tr.nr. • • • • •4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

...... ..~....................... 2.72 IIoo.tr. nr. "
Io.lt 6,68 ha===========~=====

so.ntdel nf fælles lergr~v.
HerQf med offentlig adgang .•.•....•........•. 1,35 ho.
Uden offentlig Qdg2~e ........................ 5.33

Ialt 6,68 ho.
=============:===

Co..5 ho. er oof~ttet af § 25, stk. 2 i lov 00 naturfredning.
Der udlægges en 3,00 neter bred sti fro..den nord-syd gående

privo.te fællesvej over oatr. nr. 24hE og fælles lergrQv til vestskel-
let o.foo.tr.nr. 24QQ. Der gives ret til gående færdsel ad den pri-
vate fællesvej, der hovedsagelig folger vestskellet af natr. nr.
24J2g, 24bl oe 24l21l.

Der gives ikke tilladelse til gående færdsel ad den eksisteren-
de private fællesvej foran bygnineerne.

Arealet, der fredes med offentlig adgang, består af delvis

II skovbevoksede skrænter og slugter onkring den fælles lergrnv og ood
syd grænsende til Dybvnd skov.

Arealet, der fredes uden offentliG adgnn~, er almindelig dyr-
ket, kuperet landbrugsjord.

Ejeren har krævet 37.000 kr. i erst2tning.
Nævnet fastsætter erst~tningen til 10.000 kr.

-Lb. nr. 23: Leif Steen Schubert, Linnesgnde 24"~,Kobenh2vu K.
mo.tr.nr. 20, 21, 24~, 24~, 24Q, Skæve sogns sydvestlige dol.
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e Der fredes
:r:J.atr.nr. 20
matr. nr. 21
matr. nr. 24~
:r:J.utr.nr. 24~
m~ttr. nr. 240

• •••••• OO •• II~ ••••••••••••••••••••••••

o..renl0,12 hn

" 0,10 II

" 1,24 "
" 2,91 "

" 2,14 "
Inlt 6,51 ha
================

• • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II •

." ~ .. .

• • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •••••••••••••••••• II • • • • • • •• • •••••••

e plus del af feJlles lGrgr~v.
Horc.f ned offentlig o.dg2ng .•.••.....•.•.•...••••.• 0,51 h:J.

e
e

Uden offentlig ndgnne .............................. 6...00 II

I21t 6,51 hn
================

Ca. 3 ha er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2.
Arealet fredes uden offentlig adgp.ng ned undto..gelsenf skovbe-

vokset bakketop på mutr. nr. 24&.
offentlig

Der gives tilladelse til/gående færdsel ad den priv~to fæl-
losvej over nntr. nr. 24~ og 24~ saBt gående færdsel ad en sti (gao-
mel markvej) over 24~ og 24Q samt ad en 3,00 meter bred sti langs
ostskellet af 24z.

Den
Arealet, der fredes uden offentlig adgan~, består nf dyrket,jku-

poret lnndbrugsjord~
Ejeren onsker at onbygge ejendo~ens bygninger til helårsbebo-

else og herved at overholde nuværende byggestil.
Nævnet tillader dette.
Ejeren har udlejet jorden for 4 - 5 år og onsker efter leje-

tidens udløb o..ttilplante jorden, især o:r:J.kringbygninGerne.
Nævnet tillader nnlæg nf hnve og beplantning i rineliet o:r:J.-

fnn~ owkring huset, Ben ikke tilplantning nf jordtilligendet iovrigt.
Erstntningen fastsættes til 7.000 kr.
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__ Lb. nr._?~: Maskinh2ndler Knud Christensen, Bolleb2kken pr. Bronden
(bopæl Sind:tl.)

a~tr~ nr. 24y, 24x, 24~, Skæve SOfTIssydvestlige del.
Der fredes
IJ12tr. nr. 24y « •••••• Cl <I •••••••••••••••••••••••••

':'..re~l2,18 h':'..
II 2,18 II

" 2.66 II

laIt 7,02 ha
================

5,10 ho..
1.92 "

laIt 7,02 ho.

mn tr. nr. 2L~~ ••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • •

r:la.tr. nr. 24~ •••.••.•.•••.•.••.••••••••••••••••

Horo.f ned offentlie adgang ••••••••••••••.•••••
tt' Uden offentlie adeane •••••••••••••••••••••••••e

================
Ca. 3,8 ha er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2.

Der udlægges en 3,00 meter bred sti langs ostskellet af mo.tr.
nr. 24y, 24!, og 24.;y: folgende skovdiget •

Der gives tilladelse til offentlig gående færdsel ad den nord-
syd gående private fællesvej over oatr. nr. 24y, 24!, og 24X.

Are~let, der fredos Ded offentlig adg~ng, består af skov, lyng
og græsklædte b~kker, beliggende vest for den priv~te fællesvej og
strækkende sig op på selve hojderyggen af Jydske ÅS.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, er dyrket landbrugs-
~ jord, beliggende ~allen ejendoowens bygninger og Dybvad skov.

Ejeren h~r oplyst, ~t han h2r kobt ejendorroen til sommerbe-
boelse, men at han også har tænkt på at udnytte grusforekomster er-
hvervsoæssigt.

Nævnet tillader ikke grustagning udover, hvad der kræves til
ejendonnens brug.

Ejeren har onsket at plante o[~ring bygningerne, og at onlæg-
ge vejen i en bue vest for bygningerne.
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4t Nævnet tillader den således onskede beplantning og vejforlægning.
Ejeren har forlangt 100.000 kr. for fredningen.
Nævnet fastsætter erstatningen til 14.000 kr.

Lb. nr. 25: Arnold Sorensen, Vesterskov pr. Bronden.
Matr. nr. 22, 24k, 241, 242, 24~, 24~, 241, 24R, Skæve sogns

sydvestlige del.
Der fredes

e ontr. nr. 22 ....·.·.··..···.···..··...·......
o:ltr. nr. 24k ·...,··..... ·····.·.··.... . ·.·... .e, mntr. nr. 241 ·..·.·... ·. · ·.·.... ·... ·.·....e ontr. nr. 24E, • ·.···.··... ·.·... ·.• ··.·..·.....
ontr. nr. 2451 ·.··.···...···.···..· ·...·.· ..·.
oatr. nr. 24.§.·.··..·.··. · · · > ··.. ··.....·..·.
IDatr.nr. 24t ·..·.·.···..·... ···.··..........
I:latr.nr. 24u ·..·....·.... ·..··............ ·.

Heraf Ded offentlig adgang ••••••.••..•••••.•

• Uden offentlig adgang •••••••.•••••••••••••••

arenl 2,44 hn

" 1,27 "
" 0,42 "

" 0,46 "
" 2,30 "
" 5,12 II

" 4,85 li

" 3.94 "
Inlt 20,80 ha
================

3,90 hn
16.90 "

laIt 20,80 hn.
=================

Co..8,0 ha er oofattet nf nnturfredningslovens § 25, stk. 2.
På den ostlige del af ontr. nr. 24.§.findes en grnvhoj.
Der udlægges en 3,00 oeter brod sti langs ostskellet af I:latr.

nr. 24~, 24t og 24R.
Der gives tilladelse til gående færdsel ad den private fælles-

vej over ontr. nr. 24~, 24~, 24t og 24u.
Arenlet, der fredes Dcd offentlig adgang, består dels af den

skovbevoksode del af ontr. pr. 241, dels af bakkerne og skoven på
den vGstlige del af ~atr. nr. 24R.
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Arealet, der fredes uden offentlig ndgang, består nf kuperet,
nen dyrket l~ndbrugsjord.

på den ostlige del nf 8o..tr.nr. 24~ h2r ejeren åbnet en grus-
gra.v.

Ejeren har oplyst, nt han fra den anforte grusgrav h~r solgt
4.000 03, sidste år for l kr. pr. n3, og hnn onsker rat til fortsat,

at sælge grus.
Nævnet tillnder fortsnt grustQgning i hidtidigt onfnng fro.

anforte grusgrnv i det nordostre hjorne nf nntr. nr. 24~4
Ejeren lnr påpeget særlig ulenpe ved offentlig færdsel på

vejen på det sted, hvor den går lige udenfor h~ns bygninger. Vejen
er dog offentlig bivej (nr. 45).

ErstQtningon fastsættes til 25.000 kr.

Lb. nr. 26: Ole Bruill1Nielsen, Frederiksninde, Bronden.
Mntr. nr. 24r, Skæve sOGlls s-ydvestliee del.

Der fredes
oo..tr.nr. 24r ..............~...................... arenl 0,65 hn.

Hele arealet er oofattet nf n~turfrednineslovens § 25, stk. 2.
Der udlægces en 3,00 nater bred sti langs ostskellet ~f nntr.

nr, 24~ folgende skovdigets vestside. Ellers er arenlet uden of-
fentlig ndgnne;.

Mntr. nr. 24~ er en fInd dyrket Dark nod oet grænsende til
Dybvnd skov.

Ejeren nå opfore et læskur i forbindelse ned lnndbrugsdrif-
ten, nen tegning, beskrivelse oe beligcenhedsplnn sknl forud g(dken-
des nf lla.,""Vnet.

Erstntnineen fastsættes til 1.000 kr.
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Lb. nr. 27: Vagn Bog Eriksen, Bollebnkken, Skæve pr. Bronden.
Matr. nr. 248, 24Q, Skæve sogns sydvestlige del.

Der fredes
Dntr. nr. 24g ........ ~ - . nrenl 3,39 ha

.. ," '" . 2,85Dntr. nr. 2420 II

Inlt 6,24 hn
================

En del n~ fælles lergrnv dyrkes under 24Q.

Hernf ned offentlig ~dg~ne « .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • 0,24 hn
Uden offentlig adg2ne ••••••••••••••• 40 ••••••••• 6,00 11

Ialt 6,2~~ ha.--------------------------------
Co..5,5 hn [tfnntr. nr. 24m 0E 24Q er oDf~ttet ~f naturfred-

ningslovons § 25, stk. 2.
Der udlægges en 3,00 neter bred sti langs vestskellet af nntr.

,
nr. 2412 sant frn sydskellet nf 24,g og Dod nord over fælles lergrav
til den private fællesvej langs nordgrænsen nf 24~

Lnngs ostskellet nf 24Q udlægges en 3,00 neter bred sti fol-
gende vestsiden nf skovdieet.

Der gives tilladelse til offentlig gående færdsel nd den ost-
vestgående privnte fællesvej langs nordskellet af 248.

Arealet, der fredes ned offentlig ndgang, er et delvis til-
4t plantet bnkkepnrti, der ligger vestliest på n~tr. nr. 24Q.

Onrådet, der fredes uden offentlig ndg2nc, er dyrket mark,
der nod ost erænser til Dybvnd skov.

Ejeren onsker ret til nyplnntnine nf skrænter i den ostlige
del nf oatr. nr. 24Q, samt til at tilplante en bræome l~ngs vest-
skellet :lfnatr. nr. 24E.

Nævnet tillader det anforte.
2En lille trek~lt [tf oatr. nr. 24Q, stor en. 600 n , nellen bi-

vej nr. 34 oe skovbrynet afstås til parkeringsplads.
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Dette areal kan fraskilles ~atrikulært o~ tilskodes staten ved
ninisteriet for kulturelle 2nligeender uden bekostninc for ejeren.

Erstatningen fastsættes inel. parkeringspladsen til 7.500 kr.

Lb. nr. 28: Knj Sorensen, Dansig, Bronden.
Matr. nr. 24n, Skæve sogns sydvestlige del.

Der fredes
I:mtr. nr. 24n areal 3,91 ha.••••••• o •••• " •••••••••••••••••••

===============
Heraf ned offentlig adgang 0,5 ha..-- .
Uden offentlig ndgang 3,41 ha........................

laIt 3,91 ha
================

Co..3,5 ha af natr. nr. 24n er onfattet af naturfredningslovens
§ 25, stk, 2.

Bevoksnineen på gravhojen skal kwu~e ryddes ved det offent-
liees foranstaltning.

Der udlægges en 3 neter bred sti lnngs ostgrænsen nf natr.
nr, 24n foleende skovdigets vestside oe videre langs nordskellet
af natr. nr. 24n fra skovdieet Dod vest en, 90 neter, hvorfra den

• folger nnrkvejen nod nord, over lb~ nr. 27.
Arealet, der fredes ved offentlig adgang, består nf en udyr-

ket b~kkekan på den vestlige del af 24g, hvorfra der er en storslå-
et udsigt over store dele af Østvendsyssel.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af dyrket
landbrugsjord, der mod ost grænser til Dybvad skov.

Ejeren hnr protesteret nod fredning.
Ejeren onsker ret til at plante på ostskråningen nf udsigts-

punktet og ligeledes en bræmoe nf vestskråningen.
Nævnet tillader sådan beplantning, nen kun i det onfang, den

forud godkendes af nævnet, og herved er det nfgorende, at beplant-
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ning ikke sker så hojt oppe eller vokser så hojt, at udsigten fra
toppen forringes, nIt efter nævnets skon.

Erstntningen fastsættes til 5.000 kr.

Lb. nr. 29: Villy Pedersen, Asaa.
Matr. nr. 24bb, Skæve sogns sydvestlige del.

Der fredes
matr. nr. 24.:h,Q .................................... areal 0,05 ha.

================

Arealet fredes uden offentlig adgang.
Hele parcellen er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2.
Grænserne er ikke mrkeret i marken.
Arealet dyrkes under matr. nr. 24m, lb. nr. 27.
Ejeren har protesteret mod fredning.
Ifølge tingbogsattest af 26. november 1966 tilhører ejendommen

Chr. Hartmann ifølge skøde, lyst 23. januar 1902. Villy Pedersen har
oplyst, at han betaler amtstueskat af ejendommen.

Erstatningen fastsættes til 100 kr. Beløbet må deponeres
indtil Villy Pedersen dokumenterer sin adkomst., Lb. nr. 30: Fru Helga Christiansen, Nr. Vesterskov, Skæve pr. Brønden.

Matr. nr. 24f, Skæve sogns sydvestlige del.
Der fredes
den lille trekant af matr. nr. 24f, der efter matrikelkortet ligger
syd for den private fællesvej ••••••••...... ,.••• areal 0,05 ha.------------------------------

Matr. nr. 24f er omfattet af naturfredningslovens § 25, stk. 2.
Der gives tilladelse til offentlig gående færdsel ad den pri-

vate fællesvej langs sydskellet af 24~ samt over 24f.
Ejerinden har udtalt frygt for biltrafik gennem gården og

tt forlangt 1.000 kr. i erstatning.
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Nævnet bemærker, at gården ligger et stykke nord for vejen,
der forløber øst-vest, og at fredningen syd for vejen næppe vil med-
føre ulempe som anført.

Erstatningen fastsættes til 100 kr.

Lb. nr. 31: Husmand Frits Jensen, Vesterskov pr. Brønden.
Mntr. nr. 23, 24~, 241 og 24~, Skæve sogns sydvestlige del.

Der fredes
e mntr. nr. 23 nreal 2,56 ha....~ .

mntr. nr, 24g " 2,05 "...................................
e metre Dr. 241 " 1,10 "......",' ..............................
e del af matr. nr. 24~ " 2.52 "...........................

Ialt 8,23 ha.

,

------------------------------------
Arealet fredes uden offentlig adgang med følgende undtagelse:
Der udlægge s en 3,00 meter bred sti langs vestskellet af matr.

nr. 24i og 24]Q samt langs østskellet af 24g for så vidt angår den
strækning, der grænser mod 241 og 24m.

Der gives tilladelse til offentlig gående færdsel ad den pri-
vate fællesvej langs nordskellet af 24g.

Arealet, der fredes uden offentlig adgang, består af kupe~et,
men dyrket landbrugsjord, beliggende på højderyggen nf Jydske ÅS.

Ejeren har protesteret mod fredning. Han har oplyst, at en
tidligere ejer har gravet grus erhvervsmæssigt, og at han selv i
1965 har haft forhandling med en entreprenør i Gerlev ved Randers om
sådan udnyttelse. Ejeren ønsker ret til grusgravning og til opførel-
se nf sommerhuse, når gruset er udvundet og graven planeret.

Nævnet har vedtaget ikke at tillade det anførte, men alene
grustagning til ejerens eget brug.

Ejeren har påpeget ulempe ved, at offentligheden får adgang
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til udsigtspunktet på nnboejendommen ca. 200 meter øst for bygnin-
gerne, d2 man derfra kan se ned i hans have.

Nævnet fastsætter erstatning for fredningeh til 9.000 kr.

Lb. nr. 32: Tage V. Jensen, Karmesig, Skæve pr. Brønden.
Matr. nr. 24h, Skæve sogns sydvestlige del.

Der fredes
matr. nr. 24h areal 0,34 ha............................... --------------------------------

Arealet fredes uden offentlig adgang med følgende undtagelse:
Der udlægges en 3,00 meter bred gangsti langs vestskellet af

matr. nr. 24h som vist på kortet.
Arealet, der fredes uden offentlig adgang, henligger som en

dyrket mark under gårdejer Frits Jensens ejendom, lb. nr. 31.
Ejeren har forlangt 3.000 kr. i erstatning.
Nævnet fastsætter erstatningen til 400 kr.
Ejeren af matr. nr. 23 m.fl. (lb. nr, 31) Frits Jensen, har

påstået erstatningen deponeret, idet han gør kr~v på beløbet, da
han hævder at have vundet ejendomshævd på m~tr. nr. 24h og oplyser,
at retssag herom verserer.

Udover de foran under lb. nr. l - 32 anførte arealer fredes 3

arealer matrikuleret som fælles lergrav i Hellum sogns nordlige del,
samt 3 arealer matrikuleret som fælles lergrav i Skæve sogns sydvest-
lige del.

Disse arealer fredes med offentlig adgang med mindre dele af
arealerne indgår som dyrkede narker under tilgrænsende ejendomme.

Nævnet fastsætter efter derom fremsat påstand en erstatning
stor 15.000 kr. til vejistandsættelse i Hellum sogn indenfor fred-
ningsområdet og 10.000 kr. til fredningsplanudvalget til opsætning

4a af møller, stenter m.v. i hegn.
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Lb. nr. l:
" II

II II

II II

II II

II

II II

" "

" "
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Reknpitulation

Areal ialt. Erstatning.
A.C.Andersen og hustru ...........

2: Mads Kjeldsen ••••••••••••••••••• ~
plus 1.000 m2 parkering.
Valdemar Pedersen •••••.•••.•.••••
plus 1.000 m2.parkering.

4: Erling Julius Nielsen •.••......••
2plus 1.000 m parkering.

5 : Peter Højbjerg .
plus 1.500 m2 parkering.

6 : Johanne Pedersen ••..••.•.......••
plus til Fredningsplanudvalget for
pumpe, hegn og låge ••••...••.••••

7: Egon Nielsen •••••••••••••..•..•••
8: Chr. p. Sko\tgård .
9: Alfred Christiansen ••••••••••••••

" II 10: Viggo p. Thomsen •••••••••••••••••

3,65 ha
1,80

39,26

15,24

13,72

0,90

0,96
0,89
5,10

31,59
" "11: Henning ThoJ2J.sen•••••••••••••••••• 15,42

" "12: Chr. FogtlliannChristensen ••••••••
" Ir 13: John Thvilum. .

plus 1.000 m2 parkering.

" '~1.1I .'. Am n H_ 'T. r a .J. ans en ••.•••••••••••••••
II II 15: Gregers Eoeck ...................

37,82
38,58

8,54 _ "
20,13

7.000 kr.
II 2.500 II

" 60.000 "

II 20.000 "

II 35.000 "

" 3.000 II

II

1.000
1.500
2.000

14.000
40.000
32.000
45.000
40.000 II

II

rI

II II

II II

II II

" II

" "
"

10.000 II

" 28.000
Tr3l1sport: 341.000 II233,60 "
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Areal ialt. Erstatning.
233,60 ha. 341.000 kr.Transport:

2.500 "0,70 "Lb. nr. 16: Svend E. Sørensen
(rnsteplo.ds).

0,03 " 400 "II Chr. p. Mikkelsen" 17:
18:

..........
" Jens og Ellinor Brøndt

25.000
14.000
24.000
20.000
10.000

7.000
14.000
25.000

II"16,41
10,15
13,60
13,19

6,68
6,51
7,02

20,80
0,65
6,24

Jacobsen .
II"L. HolD Olesen •••...•.....•" II 19 :

20: "IIJ. Nissen Petersen ••.••...•"
""A. Chr. Madsen •••..••••.•..rr 21:

Hans E. Vestorgård Nielsen •
Leif Stoen Schubert ••••••.•

11 "II II 22:
111111 23:

24:
25:
26:
27:

11

""Knud Christensen •••••••••.•II

"Arnold Sørensen •••••..•••••"II

1.000" "Ole Bru~~ Nielsen •••••.•.••""
7.500 II"Vagn Bøg Eriksen •••••••••••

(600 02 parkering).
II"

3,91
0,05
0,05
8,23
0,34

" 5.000
100
100

"Kai Sørensen •••••••••••.•.•II 28:"
II IIVilly Pedersen •••••••••••••II 29:

30:
31:
32:
33:
34:

"
" "Helga Christiansen •••.•••••"
"Frits Jonsen ••••••••••••••• 9.000

400
15.000
10.000

" IIII

IITage V. Jensen
HelluItikomrmne

IIII .............
II IIII .............

Fredningsplnnudvnlget" "II

348,16 ha. 531.000 kr.Tilsar:m1en===================================~======
Såfremt nævnets indstilling OD, at staten erhverver de ~~der

lb. nr. 3 og 4 anførte ejendoffioofor henholdsvis 165.000 kr. og
80.000 kr., tages til følge, forøges den samlede fredningsudgift med
henholdsvis 105.000 kr. og 60.000 kr. og vil således udgøre 696.000 kr.
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Alle erstQtningerne oed tillæg af 6 % p.~. rente fra kendel-
sens afsigelse udbetales ejerne, d~ ingen ~ndre i ejendoDhlene berat-
tigede har frems~t krav 00 andel i beløbene, dog udbetnles erstat-
ningen for lb. nr. 2's vedkomnende til sælgeren, som anført på side 10.

Nærværende kendelse tinglyses på de ovennævnte ejendomme tled
prioritet forud for pantegæld og Ded påt~leret for Fredningsnævnet
for Hjørring aotsrådskreds.

Kendelsen kan indankes for Overfredningsnævnet, Nyropsgode
224, København V, inden 4 uger fr:1.forkyndelsen."

Konklusionen er sålydende:
I~e ovenfor nævnte ejendoome nntr. nr. 15b, 13Q, l4Q, 14QQ,

63, 9b, l4d, 14ac, 14n, 14Q, 23b, 66, 25, ~6, 48, 49, 24, 23Q, 6b,
lOb, 102, 15Q, 28, 161, 36b, 37b, l6E, 33Q, 33b, 36a, 73Q, 35~, 35~,
6Q, 62, 84, ll~, 31Q, Helluo sogns nordlige d~l, og 18, 24~, 24Qh,
24~, 24~, 24gt, 25~, 24~, 24Qh, 24QQ, 25Q, 252, 24~, 24~, 24~,
20, 21, 24~, 24æ, 24Q, 24v, 24~, 24~, 22, 24k, 241, 24~, 24S, 24~,
24,:b24:9"241:,241;1124.Q, 24n, 2412E" 24f, 23, 24,g, 241, 24]22,24,h,
Skæve sogns sydvestlige del, fredes således som ovenfor bestent 0R

nod udbetaling nf de o.nforte erst2tninger til ejerne."
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Sagen er forelagt Overfredningsnævnet i medfør af § 19,

stk. 3, i naturfredningsloven af 16. juni 1961 og er tillige ind-
anket af lodsejerne med undtsgelse af sagens lb.nr. 4-5, 15-17
og 29-30, væsentlig med påstand om større erstatning. Endvidere er
sagen blevet anket af A/S Phønix, Tagpap- og Vejmaterialer, Vejen,
som med ejeren af ejendommen lb.nr. 13, plantageejer John Thvilum,
har indgået kontrakt om grusgravning på den pågældende lodsejers
arealer. Kendelsen er yderligere blevet indanket af ministeriet for
kulturelle anliggender med påstand om, at grusgravning forbydes på
de lb.nr. 13 tilhørende arealer nord for bivej nr. 7.

Hjørring amtsråd har henstillet tilOverfredningsnævnet, at
det besluttes at lade staten afholde 9/10 af fredningserstatningerne.

Overfredningsnævnet har den 2. juli 1968 foretaget besigtigel-
se i sagen og har forhandlet med lodsejerne og deres advokater samt
med de i fredningssagen interesserede myndighed~Det er herefter
besluttet at stadfæste den af fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds afsagte kendelse med visse ændringer.

I. Fredningens omfang;
Den lb.nr. 5, gårdejer Peter Højbjerg, tilhørende gård med

have på matr.nr. 14 ~, Hellum sogns nordlige del, udgår af frednin-
gen, jfr. det kendelsen ledsagende kort. Fredningens omfang er i
øvrigt uændret i forhold til fredningsnævnets kendelse.

11. Fredningens indhold.
A. De generelle fredningsbestemmelser.

Overfredningsnævnet har besluttet at foretage enkelte mindre
ændringer i den af fredningsnævnet fastsatte servitut, således at
denne får følgende ordlyd: "Området skal bevares i dets nuværende
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tilstand. Dyrkede arealer må fortsat dyrkes, men yderligere opdyrk-
ning må ikke finde·sted. Yderligere beplantning må ikke finde sted
uden særskilt tilladelse af fredningsnævnet. Bestemmelser og foran-
staltninger, der tilsigter at opretholde området og vegetationens
karakter, herunder rydning af selvsåning og kratbevoksninger, kan
iværksættes af fredningsnævnet efter forudgående meddelelse til eje-
ren. Grusgravni~ må finde sted til ejendommenes eget brug. Der må
ikke opføres bygnineer, skure, boder eller anbringe skæmmende ind-
retninger; dog kan nødvendige bygninger til det bestående landbrugs
drift tillades opført efter forudgående censur af fredningsnævnet,
men kun i nær tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger.
Master må ikke opstilles; dog kan fredningsnævnet tillade master efter
lokalt behov. Pelsdyrfarme må ikke oprettes. Oplags- og lossepladser
må ikke forefindes. Teltslagning og campering må ikke finde sted,
medmindre nævnet udlægger særlige arealer dertil. Offentligheden har
adgang til fods til området ad eksisterende veje og stier sa~t ad de
stier, som ifølge vedhæftede kort vil blive udlagt. Der gives tillige
offentligheden adgang til fods på udyrkede arealer og i beplantnin-
ger; herfra undtages dog nyplantninger og unge kulturer. Færdselsret,
som måtte bestå i henhold til andet grundlag end nærværende kendelse,
berøres ikke af kendelsen. Fredningsmyndighederne kan opsætte møller
i hegn som gennemgange for de besøgende. Vejene må ikke reguleres
uden tilladelse af fredningsnævnet, som herom skal høre frednings-
planudvalget, særligt i henseende til hulvejen, bivej ll.

Fredningsnævnet kan udarbejde et ordensreglement for det
fredede område".
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-. B. Spørgsmålet om grusgravning i henhold ~~~m A/S Phønixg

Tagpap- og Vejmaterialer og lb.nr. 13, plantageejer John Thvilum~
indgåede aftaler.

Om dette spørgsmål har særskilte drøftelser og besigtigelse
fundet sted. Som resultat heraf har Overfredningsnævnet efter forlig
med A/S Phønix tilladt dette på basis af sine kontraktmæssige rettig-

e
e

heder at foretage grusgravning på følgende arealer:
Matr.nr. 16 m Hellum sogns nordlige del
a) Grusgravning tillades vest for bivej 13 på parcellens sydlige del -
mod nord afgrænset af den øst/vestgående vej, der tjener som adgangs-
vej for plantageejer ThviluulS skovløberhus. Såfremt ejeren af matr.nr.
6 c og 6 ~ (lb.nr. 15, landsretssagfører Boeck) med rette kan modsætte
sig, at den nævnte adgangsvej på den strækning, hvor vejen forløber
over hans areal, benyttes til færdsel i forbindelse med grusgravning,
gives der efter nærmere aftale med fredningsmyndighederne tilladelse
til at benytte anden adgangsvej ud til den offentlige vej.
b) øst for bivej 13 tillades grusgr~v.ning; dog må det bestående pile-
hegn ved bivejen ikke fjernes og gravning tillades ikke i den bakke-

~ skråning, som begynder umiddelbart ved parcellens østskel.
c) ~.nr. 73 a 36 a, 3~~en del af 33 a Hellum sogns nordlige
delL som ligger s1d for bivej nr. 7. På disse arealer tillades grus-
gravning med respekt af en 20 m bred bræmme langs bivej en.

(Om d~n offentlige adgang til disse syd for bivejen beliggen-
de arealer henvises til de+' under lb.nr. 13 anførte).
d) Det nord for ~~~~~areal af matr.nr. 33 a Hellum.

Grusgravning tillades, dog således at gravning sker sidst
i den bakke, som ligger på den del af området, som er vest for bi-
vej nr. 13 og efter nærmere aftale med fredningsmyndighederne.
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Det følger af de ovennævnte grusgravningstilladelser, at
A/S Phønix kan træffe sådanne foranstaltninger og benytte sådant ma-
teriel, som er sædvanligt forbundet med grusgravningsvirksomhed9

hvorved bemærkes, at der efter selskabets erklæring ikke bliver tale
om faste anlæg elier indretninger.

Der tillægges A/S Phønix et beløb på 30.000 kr. for afholdte
udgifter til undersøgelser, advokatbistand m.v.

C. VedrØrende de enkelte lodsejere.
Overfredningsnævnet har efter opnået overenskomst besluttet

41 at erhverve den lb.nr. 3, gårdejer Valdemar Pedersen, tilhørende
e; ejendom "S1ettingen" matr.nr. 14 ~, 14 .§:.§: og 63, Hellum sogns nordlige

del, samt den lb.nT. 16, gårdejer 8vond Erik Sørensen, tilhørende
parcel matr.nr. 84, sammesteds. Overfredningsnævnet har under hensyn
til de dermed forbundne omkostninger ikke fundet anledning til at
lade det offentlige erhverve andre arealer.

Overfredningsnævnet har i øvrigt besluttet følgende ændringer
og tilføjelser i forhold til fredningsnævnets kendelse~

, ad lb.nr~.% gårdejer Kristign Vajhøj (tidl. Mads K,ieldsen).
Fredningen skal ikke være til hinder for, at den pågældende

opdyrker engarealet ved åen.

~d lb.nr. 7, Egon Nielsen.
Overfredningsnævnet har besluttet, at der ikke skal gives

offentligheden adgang til det areal af matr.nr. 26, Hellum sogns
nordlige del, der ligger syd for den private fællesvej.

ad lb.nr. 12, gårdejer Chr. Fogtmann Christensen.
a) Overfredningsnævnet har besluttet at tillade opførelse af et
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hus. Husets nærmere placering og ydre fremtræden undergives fred-
ningsnævnets censur~ hvorved bomærke s , at det under besigtigelsen
påviste areal ved den offentlige vej ikke er fundet egnet.
b) Overfredningsnævnet har yderligere besluttet at tillade de
foretagne nyplantninger på matr.nr. 36 ~ og 37 ~ Hellum sogns nord-
lige del bibeholdt i 15 år fra datoen for Overfredningsnævnets ken-
delse~ hvorefter afdrift skal foretages.

Lb. nr. 13~ plantagee~er John Thvilum.
a) I spørgsmålet om grusgravning på den pågældende lodsejers
aroaler henvises til det foran under II B anførte. Herudover tilla-
des grusgravning alene i overenssteIT~olse med de generelle frednings-
bestemmelser.
b) Med hensyn til beplantning på ejendommen har Overfrednings-
nævnet besluttet at tillade sådan foretaget på parcellerne~ matr.nr.
73 ~~ 36 ~~ 33 ~ og 33 E HGllum samt på de arealer, der under II B
i øvrigt er tilladt udnyttet til erhvervsmæssig grusgravning. På det
østligste areal af matr.nr. 16 m Hellum~ der friholdes for gravning~
skal eventuel beplantning dog ske i samråd med fredningsnævnet .
c) Fjernelse af beplantning ud for de 2 søer l) Grevsmose og
2) Sortemose på matr.nr. 16 m Hellum er besluttet i følgende omfang~
l) På det areal~ der strækker sig fra parcellens nordgrænse til
et punkt 200 m sydligere ved bivej 13~ hvor sydgrænsen danner en vin-
kel på 550 med bivejen.
2) På det areal, der i vestlig forlængelse af 16 ~'s nordskel
øst for bivejen strækker sig 80 m mod nord~ og hvor nordgrænsen dan-
ner en vinkel på 900 med biv8jen~ jfr. nærmere kendelsens kort.

FjerneIso af beplantningen tilladGs udsat i 5 år regnet fra
den 20. december 1968.
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d) Om den offentlige adgang er følgende besluttet:
På arealerne syd for bivej 7 begrænses den offentlige adgang

til at foregå ad den nord/sydgående sti~ hvor denne nu forløber el-
ler - eventuelt nødvendiggjort af grusgravning - med et efter fred-
ningsnævnets skøn rimelig ændret forløb~ som sikrer forbindelse til
skovarealerne syd for fredningen.

Det nord for bivej 7 beliggende areal af matr.nr. 33 g samt
markarealerne af matr.nr. 16 ffi på begge sider af bivej 13 fritages
for offentlig adgang, medens der forbeholdes offentlig adgang til den
øst for markarealet beliggende del af 16 m før og efter foretagelsen
af grusgravning.
e) Overfredningsnævnet har besluttet~ at parkeringsarealet på
matr.nr. 36 ~ indskrænkes til 500 m2

- med en dybde på 15 m.
f) Vedrørende bebyggelse er det besluttet at tillade sommerhuset
på matr.nr. 33 E. og "det røde hus" på 33 g (nord for bivej 7) bibeholdt;
endvidere bortfalder de af fredningsnævnet fastsatte vilkår for opfø-
relsen af en lederbolig, dog skal situationsplan og tegninger samt
beskrivelse forud for opførelsen forelægges fredningsnævnet til godken-
delse .
g) Overfredningsnævnets afgørelse skal ikke være til hinder for~
at den nuværende ejer i hidtidigt omfang tillader sports- og ungdoms-
organisationer at opstille telte på ejendommen. Endvidere tillades af-
spærringer foretaget under klapjagter.

Lb.nr. 14~ fru Anna C. Hansen.
Overfredningsnævnet har besluttet, at der under fredningsnæv-

nets censur må opføres en erhvervsgarage øst for de eksisterende byg-
ninger og nord for den offentlige bivej. I forbindelse hermed foreta-

~ ges ved fredningsplanudvalgets foranstaltning og for dettes regning



-e

•

- 58 -

en omlægning af stien1 der fra bivejen går i nordlig retning.

&b.nr. 18, gårdejer Jens Brøndt Jakobsen og landsretssagfører Elli-
nor Jakobsen.
a) Overfredningsnævnet har ikke fundet at kunne imødekomme
ejerens ønske - fre~sat over for Overfrednævnet - om beplantning
på et areal i den sydlige del af rratr.nr. 18 Skæve sogns sydvestlige
del.
b) Overfredningsnævnet har besluttet, at der ikke skal ~ves
offentligheden adgang til det nordøstlige hjørne af matr.nr. 24 §g

Skæve sogns sydvestlige del.
c) Det er endvidere besluttet at ændre forløbet af stien i
nævnte parceIs nordske11 således at den på det midterste stykkes føres
nord om det skovbevoksede areal på matr.nr. 24 af Skæve sogns sydvest-
lige del, tilhørende lb.nr. 19.

Lb.nr. 19. ~årdejer Laurits Holm Olesen.
Se under lb.nr. 181 punkt c).

Lb.nr. 20, skovejer J. Nissen Petersen.
Overfredningsnævnet har besluttet en omlægning af stiforløbet

i den østlige fredede del af matr.nr. 25 a Skæve sogns sydvestlige
de11 hvorved stien føres vest om skovstykket i fredningens østside
ca. 100 m mod vest.

Lb.nr. 21, gårdejer Anders Chr. Madsen.
Overfredningsnævnet har besluttet ikke at tillade, at der

oprettes pelsdyrfarm på ejendommen.

Lb.nr. 25, gårdejer Arnold Sørensen.
Overfredningsnævnet har besluttet, at grusgravning alene kan
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tillades i det omfang, hvori dette kan finde sted i henhold til de
generelle fredningsbestemmelser, nemlig til ejendommens eget brug.

Lb.~~. 31. husmand Frits Jensen.
Den offentlige adgang begrænser sig til det af fredningsnæv-

net udtrykkelig angivne omfang.

III. Erstatningerne.
a) Generelt. Overfredningsnævnet har besluttet at lade staten afholde

tt 9/10 af de med fredningen forbundne udgifter.
b) ~rstatninger til de enkelte lodsejere.

Med 19 af de af fredningssagen omfattede lodsejere samt med
A/S Phønix, Vejen, har Overfredningsnævnet opnået mindelig overens-
komst om de i kendelsens konklusion anførte erstatninger; 13 lodsejere
har ønsket spørgsmålet om erstatningernes fastsættelse forelagt for
taksationskommissionen i medfør af § 20 i lov om naturfredning af
16. juni 1961, heraf 7 med påstand om særlig hensyntagen til tab ved
mistet ret til grusgravning (lb.nr. 11, 13, 14, 18, 21, 24 og 25).

Ved taksationsforretninger afholdt den 28. maj og 14. august
1969 har taksationskommissionen fastsat erstatningerne til følgende

• beløb~
Lb.nr. 8, gårdejer Chr. P. Skovsgård 2.700 kr.

" II 9, " Alfred Christiansen
11 II 11, II Henning Thomsen

14.000 II

60.000 II

II " 13, plantageejer John Thvilum 85.000 II

II " 14, fru Anna C. Hansen 12.000 II

li " 18, gårdejer Jens Brøndt Jakobsen og
LRS. Ellinor Jakobsen

II II 21, gårdejer A. Chr. Madsen
30.000 II

22.400 li

II li 24, maskinhandler Knud Christensen 20.000 II
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le Lb.nr. 25? gårdejer Arnold Sørensen
II II 26? gårdejer 010 Bruun Nielsen
II " 27? gårdejer Vagn Bøg Eriksen
li it 28, Kaj Sørensen
li II 32, gårdejer Tage V. Jensen

50.000 kr.
1.000 "
7.500 11

5.000 "
400 "

Erstatningen til plantageejer Thvilum indbefatter udover
dækning af tab ved fredningsservitutten med offentlig adgang, dækning
af tab ved fjernelse af beplantning? ved forhindring af udplantning

4t af graner, ved forsinkot tilplantning på arealer, hvor beplantnings-
forbud er ophævet, ved forbud mod grusgravning udover det A/S Phønix
tilladte og for afgivelse af parkeringsareal.

Herudover har plantageejer Thvilml nedlagt påstand om er stat-
ning for tab ved forsinkelse med opførelse af den foran under II C
foran omtalte lederbolig, 16,47 % af beregnet opførelsessum pr.
1/4 1967 i forhold til 1/4 1969 (byggeomkostningsindeksets stigning
i nævnte periode), ialt ,28.000 kr.

Det fremgår? at begæring om tilladelse til bebyggelsen blev
fremsat over for fredningsnævnet i februar 1967, og at tilladelse til
boligens opførelse blev meddelt ved næ\~ets kendelse af 8. februar

tIP 1968 på visse betingelser, derunder at det nuværende sommerhus på
matr.nr. 33 b fjernes. Denne betingelse blev frafaldet ved Overfred-
ningsnævnets skrivelse af 3. september 1968.

Overfredningsnævnet finder ikke, at fredningssagen har nødven-
diggjort en sådan forsinkelse af byggeriet, at der er anledning til
at tillægge plantageejer Thvilt~ erstatning herfor.

I forbindelse med sagens behandling for taksationskommissio-
nenhar advokat B.v. Holstein-Rathlou, Brønderslev, der har repræsen-
teret lodsejer lb.nr. 9, advokat Bidstrup Hansen, Hjørring, der har
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repræsenteret lodsejer lb.nr. 111 og advokat Frode Gjelstrup1 Sæby 1
lodsejerne lb.nr. 131 141 21, 24-26 og 28 nedlagt påstand om godt-
gørelse for advokatomkostninger. Overfredningsnævnet finder1 at der
ikke har foreligge t sådanne særlige forhold, som begrunder tillæg-
gelse af godtgørelse for sagsomkostninger bortset fra specielle pro-
blemer, der har knyttet sig til den af lb.nr. 13 før fredningssagens
rejsning indgåede grusgram1ingskontrakt med A/S Phønix, Vejen.
Overfredningsnævnet har besluttet at tilkende denne lodsejer sags-
omkostninger med et beløb af 1.200 kr.
e) Overfredningsnævnet har tillagt Skæve kommune et beløb på
15.000 kr. til udgifter ved ønskelige vojomlægningsarbejder i områ-
det nordøst for det af næv~skendelsen omfattede område efter nærmere
aftale med de lokale fredningsmyndigheder. Beløbet udbetales 1 når
vejstykket er optaget som offentlig vej.

Overfrodningsnævnot har ikke fundet hjemnol til at tillægge
Hellum kommune nogen erstatning for udgifter til vedligeholdelse af
offentlige veje.

IV. Ejerskifter .
Lb.nr. 41 gårdojer Erling Julius Nielsen har afstået sin

ejendom til gårdejer Kristian Vajhøj (lb.nr. 2) og har tiltransporte-
ret sidstnævnte fredningserstatningen.

Et kort nr.HJ 146 visende det fredede areal, der omfatter
ca. 350 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnæv~et for Hjørring amtsrådskreds den 8. fe-
bruar 1968 afsagt e kendelse om fredning af arealer omkring Grevsmose

c oog Bollebakke i Jydske As stadfæstes med foranstaende ændringer.
Erstatningerne fordeler sig således:
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E j e r
---------------,--,--------------------

Beløb

e
e

10.

ll.
12.

13.

14.• 15.

16.

17.

18.

19.

20.

l. Gårdejer A. Chr. Andersen og frk. Ane Marie
And er sen 9 "IvIunkholt", H811 um

2. Gårdejer Kristian Vnjhøj, Langtved, Hellum
Gårdejer V2,ldemar Pedersen9 "Slettingen" 9

Hellum
4.
5.
6.
7.

Gårdejer Kristian Vajhøj, Langtved, Hellum
Gårdejer Peter Højbjerg, Hulvejen, Hellum
Fru Johanne Pedersen, Diget, Hellum

i

Gårdejer Egon Nielsen, Ledet, Hellum
8. Gårdejer P. Skovsgård, Stoksted, Hellum
9. Gårdejer Alfred Christiansen, Mærkmose9

Hellum
Gårdejer Viggo Peter Thomsen, Skovdal,
HE:dlum
Gårdejer Henning Thomsen9 Karlsbjerg, Hellum
Gårdejer Chr. Fogtmann Cp~istensen9 Pilegårds-
møllo, Hellum
Plantageejer John Thvilum, Vesterbro 589
Ålborg, hvoraf 1.200 kr. til dækning af
omkostningGr
Fru Anna C. Hanson, Hellum
Landsretssagfører Gregers Boeck, Strand-
vej 84, Rungsted Kyst
Gårdejer Svend E. Sørensen, Musted pr.
Hellum
Gårdejer Chr. Peter Mikkelsen, Skovbo,
Hell1..UTI
Gårdejer Jens Brøndt Jakobsen og landsretssag-
fører Ellinor Jakobsen, Nr. Voldgadc'88,
København K.
Gårdejer Laurits Holm Olesen "Bakkely" ,
Flauenskjold
Skovejer J. Nissen Petersen, Brønden,
Jerslev J.

11.000 kr.
3.800 II

165.000 II

20.000 II

35.000 II

3.000 II

1.500 "
2.700 11

14.000 11

47.000 li

60.000 II

58.000 II

86.200 li

12.000 il

28.000 II

4.000 "

400 Il

30.000 II

14.000 II

34.000 "
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Lb.nr. E j e r Beløb

21. Gårdejer A. Chr. Madsen, Lilleheden,
Bollebakke pr. Brønden 22.400 kr.

22. Gårdejer H.E. Vestergaard Niels8n, Bolle-
bakken, Skæve, Flauenskjold 10.000 "

23. Hr. L€if Steen Schubert, Li~Desgado 24,
København K. 7.500 "

24. Maskinhandler Knud Christensen, Sindal 20.000 "
25. Gårdejer Arnold Sørensen, Vesterskov pr.

Brønden 50.000 11

26. Gårdejer Ole Bruun'Niclsen, Frederiksminde,
Brønden 1.000 11

27. Gårdejer Vagn Bøg Eriksen, Bollebakken,
Skæve, Flauenskjold 7.500 "

28.
29.
30.

5.000 IIHr. Kaj Sørensen, Damsig9 Brønden
Hr. Villy Pedersen, Aså 100 "
Fru Helga Christiansen, Nr. Vesterskov
pr. Brønden 100 li

31. Husmand Frits Jensen, Nr. Vesterskov
pr. Brønden 15.200 "

32. Gårdejer Tage V. Jensen, Karmesig, Skæve,
Brønden 400 "
A/S Phønix Vejmaterialer, VejGn 30.000 II

Skæve kommune 15.000 ti

Frcdningsplanudvnlget for Hjørring og
Thisted amter 10.000 li

823.800 kr.

Erstatningerno er blevet forrentet med 6 % p.a. fra den
8. februar 1968 til udbetalingens dato. For så vidt angår lb.nr. 3,

gårdejer Valdemar Pedersen samt lb.nr. 16, gårdejer Svend :C. Søren-
sen, der begge har afhændet deres ejendomme til det offentlige, er
renter henholdsvis af 105.000 kr. og 1.500 kr. dog først ydet fra
den l. oktober 1968. I de tilfælde, hvor udbetaling ikke er skot
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inden l. oktober 1969 forrentes beløbene efter denne dato med 8 %
p.a.~ til betaling sker.

Der betales ikke rente af omkostningsbeløbene til A/S Phønix~
Skæve kommune og fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted am-
ter. Det samme gælder det lb.nr. 13 tilkendte beløb til dækning af
omkostninger for Rdvokatbist~nd.

Erstatningerne udredes med 9/10 af statskassen og l/lo af
Hjørring amtsfond og de i aEtsrådskredsene beliggende købstadkommu-

~ ner ofter folketal i he~hold til den senest offentliggjorte folke-
tælling.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.'--T /7 \1-./~,\
V J. Fisker

....,

•
jj. kh.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 04621.00

Dispensationer i perioden: 20-06-1978 - 13-02-2004



REG. NR. V~~I

U D S K R I F T
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KEHDElSESPROTO KOl

Ar 1978, den 20. juni, afsagde overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e

i sagen 1965/68 om fredning af arealer omkring Grevsmose og
Bollebakke i Jydske As, overfredningsnævnets kendelse af 27.
januar 1970.

Overfredningsnævnets kendelse skal ikke være til
h in de r f or, a t e t på e je n d omm e n ma t r. nr . 6 c, He 11u m b y o g

sogn, beliggende havehus udvides i overensstemmelse med teg-
ning i mål 1:100, udarbejdet af tømrermester Chr. Jensen den
11. april 1978.

Uds~_r_iftens rigtighed bekræftes.

J. F i s ke r .

ic



FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08·820388
=!-'; ,/ ; ~ .

Brønderslev, den 13. september 1982
Fs. 135/82. -:.'

Miljøministeriet
Fredningsst,yrelsen
A~aliegade 13
1256 København K.

REG. NR. Yft;~ I

Nævnet har d.d. tilskrevet Nordjyllands amtsråd, udvalget for teknik
og miljø, således:

Nordjyllands amtsråd, udvalget for teknik og miljø, har ved
skrivelse af 28. maj 1982 anmodet om fredningsnævnets godkendelse
af, at der på en nærmere betegnet sti, der berører ejendommen "Slet-
tingen" og ejendommen "Langtved" gives tilladelse til cyklende færd-
sel.

Det fremgår af sagens oplysninger, at området, hvor igennem
stien fører, er fredet ved,overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970, og i henhold til kendelsen har offentligheden adgang til fods
ad eksisterende veje og stier samt ad stier, som måtte blive udlagt.

Sagen har været forelagt Danmarks Naturfredningsforening.
Da tilladelse til cykling ad den fornævnte sti ikke ses at kom-

me i strid med formålet for fredningen af Grevsmose-Bollebakkeområdet,
kan nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 meddele tilladelse
til, at der ad den på Nordjyllands amtskommunes anmodning vedlagte
kort viste sti gives adgang til cyklende færdsel, og at stien istand-
sættes, så den kan anvendes til cykling.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens §
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København
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
Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyrelsen,
forening, Brønderslev kommune.

58 indbringes for
K. af bl. a. ansø-

til Amtsfre~pingskontoret,
-IDanmarks Na~urfredningS-

p~,

P. HOlm~Chri~t~~~/\
~ 1;' y \
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FREDNINGSN~NET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen -t. 9700 Brønderslev

Telt. oå· 820388

Brønderslev, dm

4bQ.1
lo. marts 1983
Fs. 61/83REG. HR.

Mi1jøministeriet
Fredningsstyre1sen
Ama1iegade 13
1256 København K.

! ~ , , l. '

Nævnet har d.d. ti1skrevet BOE, Tygelsgade 22, Brønderslev, således:

Amtsfredningskontoret har til fredningsnævnet fremsendt an-
søgning fra Brønderslev og Oplands Elforsyning om placering af en
mastetoptransformer på matr. nr. 8 ~, Den nordlige Del, Hellum.

Det fremgår af sagen, at mastetoptransformeren vil blive I
placeret ca. 15 m sydvest for det nuværende lo kV tårn, der sam-'
tidig vil blive tjernet.

Endvidere vil de højspændings- og lavspændingsluftledninger,
der fra det nuværende lo kV tårn krydser Bjørnbakvej blive tjernet.

Området er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 27.
januar 1970 vedrørende Grevsmose, Bollebakken, Slettingen.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse på st~det, og tred-
ningsnævnet kan heretter godkende, at der opføres en mastetoptrans-
former på det ansøgte sted og på betingelse af, at det nuværende
lo kV tårn samt højspændings- og lavspændingsluftledningerne, der
på det nuv.ærende tårn krydser Bjørnbakvej samtidig fjernes.

Det er endvidere en betingelse for tilladelsen, at beplantningen
på stedet udvides, således at den kan virke slørende på mastetop-
transformeren.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København 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.



..' "

Nærv,ærende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke udnyttes(e inden 5 år fra dato.
Genpart ar denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,

Nordjyllands amtskommune, Fredningsstyrelsen; Danmarks Naturfred-
ningsforening, Brønderslev kommune.

P. H

•

1-\\.1



OVERFREDNINGSNÆVNET
Y"21

Amaliegade 7 1m/ic
REG. NR.1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Dato: 10. oktober 1983
Sæby kommune
Rådhuset
Rådhusvej l
9300 Sæby

J. nr.: 1965/68-1/83

•
Fredningen af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke - matr.nr. 22 m.fl.,
Den sydøstlige del, Skæve - j.nr. 154.38.83.

Sæby kommune har i skrivelse af 16. juni 1983 forelagt frednings-
nævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds en sag om opførelse af en
bygning til lejrskoleformål på ejendommen matr.nr. 22 m.fl., Den sydøstlige
del, Skæve, som er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970 om fredning af Grevsmose-Bollebakkeområdet samt af skovbyggelinie i hen-
hold til naturfredningslovens § 47. Ejendommen, som er på ca. 38 tdr. land,er
for nylig erhvervet af skolelæge Gybel og hustrus legat til fordel for skole-
væsenet i Sæby og Dronninglund kommuner, som foruden til landbrug ønsker at ud-
nytte ejendommen som lejrskole. Inden erhvervelsen udtalte Nordjyllands amts-
kommune, udvalget for teknik og miljø, ikke at have indvendinger imod, at ejen-
dommen blev indrettet til det angivne formål, idet ombygning m.v. dog skulle
ske inden for bestående bygningsrammer. Den projekterede bygning erstatter en
nu nedrevet ladebygning, men overskrider dog dennes dimensioner på begge leder
med l m.

Nordjyllands amtskommune, amtsfredningskontoret, har over for
fredningsnævnet udtalt, at det fredede område ifølge kendelsen skal bevares i
sin nuværende tilstand, og at kendelsen bl.a. er til hinder for bebyggelse,
bortset fra landbrugsbyggeri, som er tilladt med fredningsnævnets godkendelse.
Det forelagte projekt medfører opførelse af en helt ny bygning, der på alle le-
~erer større end den nedrevne. Den nye bygning vil efter fredningskontorets
opfattelse virke dominerende i forhold til den hidtidige bebyggelse og give
bygningsanlægget en helt anden karakter. Fredningskontoret finder derfor, at
den nødvendige tilladelse ikke kan meddeles som en dispensation fra kendelsen
i henhold til naturfredningslovens § 34, hvilket - da der er tale om byggeri
til ikke landbrugsrnæssige formål - måtte forudsætte, at det hidtidige bygge-
ris dimensioner nøje blev overholdt.

Fu 10-1
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Danmarks Naturfredningsforening har intet haft at indvende mod
det ansøgte.

2 medlemmer af fredningsnævnet har stemt for på visse vilkår at
meddele den ansøgte dispensation i medfør af naturfredningslovens § 34. ~t
medlem har fundet, at der i det foreliggende tilfælde ikke kunne dispenseres
til det ansøgte i medfør af § 34. Sagen er derfor forelagt overfredningsnæv-
net til afgørelse.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af over-
fredningsnævnet.

Over fredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Fredningen af Grevsmose-Bollebakkeområdet omfatter et areal på
ca. 350 ha og har til formål at bevare områdets landskabelige værdier. I et
så stort og varieret område kan en fravigelse fra kendeisens forbud mod andet
byggeri end landbrugsbyggeri normalt ikke antages at nødvendiggøre behandling
efter naturfredningslovens § 34 a. I det foreliggende tilfælde er desuden ta-
le om opførelse af et byggeri til erstatning for et ældre. Den ændrede anven-
delse ses heller ikke at kunne begrunde nødvendigheden af at anvende reglerne
i naturfredningslovens § 34 a om rejsning af ny fredningssag.

Tilbage står herefter spørgsmålet om, hvorvidt den nødvendige dis-
pensation i medfør af naturfredningslovens § 34 bør meddeles. Den ansøgte byg-
ning opføres som nævnt i tilknytning til en eksisterende bebyggelse og som er-
statning for den tidligere ladebygning. Med denne placering - og når henses
til det omhandlede formål - findes det forelagte projekt til lejrskolebyggeri
at kunne tillades under forudsætning af, at bygningshøjden ikke overstiger det
almindelige vandrette højdegrænseplan med 8 1/2 m, jfr. kommuneplanlovens
§ 43 - hvilken begrænsning iøvrigt sædvanligvis medtages i nyere frednings-
bestemmelser.

Med denne højdebegrænsning meddeles herved dispensation fra fred-
ningskendelsen til det ansøgte og på vilkår som nærmere aftalt på nævnsmødet
den 29. august 1983.

Opmærksomheden henledes på, at den meddelte tilladelse bortfalder,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra denne skrivelses dato, jfr. natur-
fredningslovens § 64 a.

Det tilføjes, at byggeriet tillige kræver fredningsnævnets til-



.'
3.

ladeise i medfør af naturfredningslovens § 47. Det ses ikke, om fredningsnæv-
net har meddelt en sådan dispensation.



FREDNINGSNÆVNET
• tot

Norolvllands amts nordlige fredningskreds
eaneg6rdsplad.. n 4. '700 Br~~,.lev

Tetf ae· 820388

~jJ fr~dningsregistere8"rzdtrS/tv, dl" 17. apr il 1985
ti' orientering rs. 328/84

Til fredningsregistefl-"
tilorienterin902'1J _

/1- d'~~

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13,
1256 København K

L.VS
:2 S- {?t y+' ( 8S.

f?~,
REG. NR.

Modtaget lfrednlngsstyre1sen

~

y hl I

1 8 APR. 1985

Nævnet har d.d. tilskrevet hr. skoleinspektør Carl Haase,
Klokkerholm Skole, 9320 Hjallerup således:

Nordjyllands Amtskommune Amtsfredningskontoret har den 13. december
1984 fremsendt tIl fredningsnævnet en ansøgnIng om tilladelse til etablerIng
af aktivitetsplads ved lejrskolen Vesterskov matr. nr. 22 m.fl.

Ejendommen er fredet ved overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970 om frednIng af Grevsmose, Bollebakkeområdet samt af skovbyggelinie l

henhold til naturfrednIngslovens § 47 •.:--"
Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 38 tdr. land.
Fredningsnævnet har den 18. oktober 1983 meddelt tilladelse til, at

der på ejendommen opføres en bygning til brug for lejrskolen.
FrednIngsnævnet, der har besigtige t stedet, kan godkende, at der til

brug for leJrskolen etableres en aktivitetsplads ca. 20 m øst for bygnlnger-
ne.

Fredningsnævnet kan videre godkende, at aktivitetspladsen får en stør-
relse på 40 x 75 m, og at længden beregnes fra de pæle, der ved besIgtlgelsen

var nedrammet nærmest Vesterskovvej. Placeringen skal ske under behørIg hen-
syntagen til de omgivende terrænformer.

Der skal foretages nogen beplantning omkring aktivitetspladsen efter
nærmere anvisning af fredningsnævnet.

Der henvlses l øvrigt til fredningsnævnets skrivelse af 18. oktober
1984 om slørende beplantnlng ved østgavlen af den nyopførte lejrskolebygning.

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

Klageskriften 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 over-
fredningsnævnet.



" .

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

Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening, Vurderingsrådet, Sæby Kommune og "Gybel og hustrus
legat" ved skoleinspektør Carl Haase.

e
e
e
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FREDNINGSNÆVNET
fur

Nordjyllands ømts nordlige fredningskreds
Baneglrdspladsen ... 8700 Brønderslev

Te". 08 820388

l/'~I
REG. Lslev, dm lo. juli 1987

Fs. 137/87

Nordjyllands amtskommune
Teknisk forvaltning
Landskabskontoret
Niels Bohrs tej 30
9220 Aalborg øst

Ved skrivelse af 15. juni 1987, j. nr. 8-70-50-211847, har
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, til fredningsnævnet
fremsendt ansøgning fra Brønderslev- og oplands ElforsYning om
tilladelse til etablering af 2 stk. 10 kW transformerstationer
på matr. nr. 24 1 og 24 ~ Den sydvestlige Del, Skæve.

Ejendommen er omfattet af overfredningsnævnet kendelse af
27. januar 1970 vedrørende Grevsmose-Bollebakke.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige mYndigheder.

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

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

fra dato.

Kopi til:
Brønderslev- og oplands ElforsYning, Tygelsgade 22, 9700 Brønderslev
Skov:-_.Qg Ns:~ur~tyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm~ -~ - ~ - - , ~ '-~ -, ~ ~ - -
Danmarks Naturfredningsforening, Nørre~ade 2, 1165 København K.



FREDNINGSNÆVNET REG.Hl o Lt 6 2 \ .o o o
Brønderslev, den 17. november 1987

Fs. 261/87
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskredse Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telt. 08 820388

e
e
•

Brønderslev kommune
Teknisk forvaltning
Afdelingen for. byggeri og planlægning
9700 Brønderslev

Matr. nr. 6 c og 6 d Den nordlig
del, Hellum.

Ved skrivelse af 14. oktober 1987, j. nr. BS. 12735 og 12736,
har Brønderslev kommune for John B. Holmgaard ansøgt om tilladelse
til opførelse af en tilbygning til eksisterende udhus til opstil-
ling af halmfyr samt opførelse af hal til fårehold.

Ejendommen er omfattet af ~verfredningsnævnets kendelse af
25. februar 1970. Eksisterende bygninger og ansøgte nye bygninger
er tillige omfattet af naturfredningslovens § 47.

Ifølge kendelsen kan der efter fredningsnævnets forudgående
censur i nær tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger opfø-
res nye bygninger, som er nødvendige for det bestående landbrugs
drift.

Fredningsnævnet har afholdt møde på stedet.
Fredningsnævnet kan meddele tilladelse til, at der på ejen-

dommen bliver opført en lade til fårehold på betingelse af,
at laden placeres tæt ved det nuværende læhegn af nåletræer,
at den sydlige gavl kommer på linie med gavlen på gæstehuset,
!! laden anbringes i niveau med den udgravning, der er foretaget

til en tidligere projekteret bygning,
at ladens sider bliver mørkegrønne, og at taget holdes i en rød-

brun farve, samt
at der uden om bygningen plantes og vedligeholdes en slørende be-

plantning af løvfældende træer og buske.
Endvidere havde nævnet intet at erindre mod, at der bliver op-

ført en tilbygning til eksisterende udhus til halmfyr.
Nævnet kunn~ godkende, at taget på ladebygningen ~d mod vejen

blev udskiftet med røde tagsten.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for



Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.'

Klagefristen 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, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra dato.

P•. "~~",,.

Kopi er sendt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, j. nr. 8-70-50-70/805-3-87.

Danmarks Naturfredningsforening
John B. Holmgaard
Vurderingsrådet, Brønderslev kommune.



FREDNINGSNÆVNET R~(iNit
Brønderslev, den 12. december 1989for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds
Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev

Telf. 08 820388 Fs. 283/89

~rønderslev og oplands elforsyning
Tygelsgade 22
9700 ~rønderslev

•

•e
•

Nordjyllands Amt har ti1 fredningsnævnet fremsendt ansøgning
fra HOE om tilladelse til etablering af lavspændingskabel p~ matr.
nr. 14 ~ og 14 ~ Hellum Hy, Hellum.

Kabelanlægget erstatter eksisterende lavspændingsluftledning.
Arealet, hvor anlægget påtænkes etableret, er beliggende i

fredet område - overfredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970 -
Grevsmose og ~ollebakke i Jyske As.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte, jfr. na-
turfredningslovens § 34.

Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbri~es for
overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

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

der klaget rettidigt, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af overfredningsnævnet •

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

P.

Kopi sendt til:
Nordjyllands amt, Landskabskontoret, j. nr. 8-70-51-12/805-1-89,
~kov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
~rønderslev kommune

)



•

ee

rR[D\I~GSN'(VN[T
rOR ~ORDJYLLA~DS AMTS NORDLIGE

rR[Dt\I~GSKR[DS
JERNBANEGADE 12, 9800 HJØRRING

Tlr.9892S677.

REG.NR.

KOPI
402\.00

John Holmgård,
Brøndbakvej 156, Hellum,
9740 JE'rslev J.

Den 5. februar 1991.
rs 45/90.

Ved skrivelse af 18. oktober 1990 med bilag har Brøn-
derslev kommune beskrEvet Deres ansøgning om tilladelse til ud-
vidE'lse af en hal til fårehold på ejendommen matr. nr. 6c_og 6d,
den nordlige del, Hellum, der ~r omfattet af Ovprfredningsnævnets
kendelse af 27. januar 1990 om fredning af arealer omkring Grevs-
mose og Bo11E'bakke i JydskE' As.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ef-
ter en besigtigelse af området foretaget den 29. januar 1991 for
sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 34 meddeler
tilladelse til, at hallen forlænges med 12 m i den nordre ende på
betingelse af,
at udvidelsen får samme udformning, hE'runder samme farve samt tag-

rygshøjde og -hældning som den eksisterende bygning, og
at der inden l år efter udvidelsens ibrugtagning foretages en slø-

rende beplantning mpd løvtræer, således at hullet ud til birkE'-
træE'rnE' dækkes.

Fredningsnævnets afgørE'lse kan påklages til Overfred-
ningsnævnet af blandt andre ansøgE'ren, amtskommunen, kommunpn og
Danmarks Naturfredningsforening. KlagefristE'n E'r 4 uger fra dE'n
dag, afgørelsen er meddelt dE'n pågældende. Tilladelsen må ikkE' ud-
nyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivE't, må tilladelsen
ikkE' udnyttes, medmindrE' den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

"'pd "enli g hi Isen,



REG.Hl L\ bCJ \ 00

År 1993, fredag den 22.januar kl. 15,00, foretog Fredningsnæv-
net for Nordjyllands amt besigtigelse i sag

32A/1992: Vedrørende matr.nr. 22 Skæve, sydvestlige del.
Ansøgning om etablering af undervisnings skov på areal omfattet
af overfredningsnævnets kendelse af 27/1-70 om fredning af
arealer omkring Grevsmose og Bollebakke i Jydske ås.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, supple-
anten for det amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og det
kommunalvalgte medlem, Alice Fredborg Sørensen.

For Nordjyllands amt, landskabskontoret, mødte Per Andersen og
Per Hounum.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Pedersen.

Sæby kommune og Nordjyllands Statsskovdistrikt var indbudt,
men ikke mødt.

For skolelæge Gybel og Hustrus Legat mødte Aage Ansø, Kurt Pe-
dersen og Ole Jensen.

Nævnsformanden bemærkede, at skolelæge Gybel og Hustrus Legat
har rettet henvendelse til nævnet i forbindelse med planer om
opkøb af naboejendomme og etablering af en undervisningsskov.
på et senere modtaget rids er undervisningsskoven dog vist på
matr.nr. 22, der allerede ejes af fonden. Han bemærkede vide-
re, at ifølge kendelsen må yderligere beplantning ikke finde
sted uden særskilt tilladelse fra fredningsnævnet.

GAd. \ 0-\ \ / l L\ -009-10
Qh-t- L\.



lO

- 2 -

Aage Ansø oplyste, at legatet ejer lejrskolen Vesterskov, og
at man ønsker i tilknytning hertil at etablere en undervis-
ningsskov . Som udgangspunkt har man set på et proj ekt fra
Skanderborg, der er udarbejdet af "Plant et træ"-komiteen. Man
er i færd med at købe en naboejendom. Den viste placering på
matr.nr. 22 er kun et foreløbigt forslag, idet man såvel med
hensyn til placering som udformning af undervisningsskoven
ønsker, at etableringen sker i nært samarbejde med frednings-
myndighederne. Det er tanken, at undervisningsskoven skal rum-
me en mangfoldighed af arter, og man forestiller sig, at den
vil dække ca. 5 tdr. land.

Hounum fandt, at etableringen af en undervisningsskov var en
glimrende ide, man han var betænkelig ved den foreslåede pla-
cering på matr.nr. 22 og pegede på en placering tættere ved
eksisterende bevoksning.

Per Andersen tilsluttede sig disse betragtninger og pegede på,
at projektet kan udformes på mange andre måder.

Carsten Pedersen fandt ligeledes, at ideen med en undervis-
ningsskov er god, men pegede på, at den ikke må gøre indgreb i
det frie udsyn i åsen.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at bevarelsen af de åbne
arealer, dyrkede som udyrkede, må anses som et væsentligt for-
mål med fredningen, og at en undervisningsskov med dens mang-
foldighed af sorter vil være et fremmedelement i forhold til
den eksisterende bevoksning, der overvejende består af arterne
gran og bøg. Nævnet finder derfor ikke, at nogen del af det
fredede areal på matr.nr. 22 bør tilplantes med undervisnings-
skov.

Sagen sluttet.

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

'!
Aalborg, den 19.april 1995.

•
FS 12/1995: Vedr. matr.nr.- 14 aa Den Nordlige Del, Hellum. Godkendelse af primitiv
lejrplads på areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27/11970 om fredning
af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke i Jydske ÅS.

Hoslagt fremsendes kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskontoret, og
udskrift af møde den 6.april 1995.

Sortsøe Jensen

t:/... 1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Brønderslev kommune.
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening ved Mogens Ingemannsen, Brønderslev.
5. Nordjyllands Statsskovdistrikt
6. Egon Skjørbæk.
7. Otto Ziegler.

l:J-\\l\l{-OO~b /
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 19. april 1995.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg 0st.

FS 12/1995: Vedr.matr.nr. 14 aa Den Nordlige Del. Hellum. Godkendelse af
primitiv lejrplads på areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27/11970
om fredning af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke i Jydske ÅS.

Under henvisning til vedlagte udskrift af nævnets besigtigelse, godkender nævnet herved
den etablerede lejrplads.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

REG.Nit 4loQJ. 00

:v1odtaaet i Dato 02.08.95.
Skov- og Naturstyrelsen

- 3 J~UG.1995

FS 8/1995: Vedr.matr.nr. 16 m Den Nordlige Del, Hellum - opførelse
et nyt stuehus på areal omfattet af overfredningsnævnets kendelse
af 27/1 1970 om fredning af Grevsmose og Bollebakke.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
Brønderslev kommune.

Kl. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Nordjyllands amt.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/M. Ingemannsen,Brønderslev.
5. Hans Chr. Flensted, Frederikshavnsvej 58, 9800 Hjørring.
6. Egon Skjørbæk.
7. otto Ziegler.

Miljøministeriet

,.:ov- ogNaturstyrelsen
~r. SN 12\\ I Ilj ..002.c.. "

Akt. nr. lo



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.U Dato 02.08.95.

Brønderslev kommune,
Teknisk Forvaltning,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev.

FS 8/1995: matr.nr. 16 m den nordlige del Hellum.Brøndbakvej 140.

Den 14. juni 1995 har De fremsendt et revideret skitseprojekt af 7.
s.m. fra H. Flensted vedrørende tilføreIse af nyt stuehus på ejen-
dommen, matr.nr. 16 m Hellum sogns nordlige del, som er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970 om Grevsmose og
Bollebakke i Jyske ÅS.

Fredningsnævnet kan efter skriftlig og telefonisk forhandling god-
kende placering og udformning af bygningen, jfr. skitser nr. 110,
111a, 112-113, 114a, 115a og 116 a, således at bygningen forsynes
med skifertag, murværket gulkalkes , og træværket males i dæmpede
farver.

Det henstilles, at bl.a .• udformningen af kviste overvejes nærmere
i forbindelse med bygherrens arkitetkt.

Endelige tegninger bedes indsendt til nævnet.

Beboelsen (ca. 60 m2) i den ældre bygning nedlægges og inddrages i
laden.

Godkendelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4
uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virk-
ning. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3
år. Klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet i Aalborg,
Badehusvej 17,
9000 Aalborg,

tlf.nr. 9630.7000
REu.Nit \.\\o~\. 00·

Aalborg, den B.januar 1997

Nordjyllands Amt,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg ø.

(j.nr. 8-70-51-8-847-0001-96)

Vedr. Fs 55/1996: Tilladelse til opstilling af
kompakttransformer på matr. nr. 18, 24 ag og 24 ah Den
Sydvestlige Del, Skæve, beliggende Dværghøjvej 8, Sæby, på
et areal, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af
27.januar 1970.

• Ved skrivelser af 13.november og 5.december 1996 har De på
vegne Brønderslev Oplands Elforsyning anmodet om tilladelse
til at opstille en kompakttransformer på matr. nr. 18, 24 ag
og 24 ah Den Sydvestlige Del, Skæve, der tilhører Jens Brøndt
Jacobsen.

Det er oplyst, at et eksisterende ledningsnet saneres og at
nye kabler nedlægges fra transformeren gennem en slugt til
landbrugsarealerne øst for mod ejendommen Dværghøjvej 8 og
mod syd til eksisterende kabelnet samt langs vejen mellem
ejendommene Dværghøjvej 8 og 12 uden anvendelse af kabelplov.
Den påtænkte transformer er 1,6 m. bred og 1,8 m. hØj.
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Området er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
27.januar 1970, vedr. arealer omkring Grevsmose og Bollebakk~
i Jydske ÅS, hvoraf bl.a. fremgår, at:" master ikke må
opstilles, dog kan fredningsnævnet tillade mindre master
efter behov ...".

Nævnet har behandlet sagen og har besluttet at
ansøgte dispensation, idet det forudsættes,
enighed med ejeren.

imødekomme den
at der opnåes

•
Tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Klage
fremsendes skriftligt til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år .

Sortsøe Jensen

•



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
TELEFON 96 30 70 00

REG. NR. '-\bl \. 00·

Aalborg, den 17.04.97.

Brønderslev Kommune,
Byggeri, Plan og Miljø,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev.

FS 12/1997: matr.DI. 36 a Den nordlige Del, Hellum.

Den 3. marts 1997 har De for ejeren af matr.nr. 36 a Den nordlige Del, Hellum, anmodet
om tilladelse til en mindre tilbygning til beboelsesbygningen, hvorved en overdækket
terrasse inddrages under boligen. Der er fremsendt tegninger.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27.januar 1970 om
fredning af arealer ved Grevsmosen og Bollebakke.

Fredningsnævnet meddeler hermed tilladelse til det ansøgte.

Tillladelsen, der er meddelt i medfør af natuyrbeskyttelseslovens paragraf 34, kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal fremsendes skriftligt til Frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt dene ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET
FOR

NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96307000

Aalborg, den 6. maj 1997.

REG.Nit ~ (ol. I. O O

•
Brønderslev Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Byggeri,Plan og Miljø,
att. Finn K. Mejlgaard,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev.

FS 14/1997: matr.nr. 6 c Den nordlige del, Hellum - tilbygning til stuehus.

Den 2. april 1997 har De for ejeren af matr.nr. 6 c m.fl. Den nordlige del, Hellum, ansøgt
om tilladelse til en tilbygning til stuehuset på 37 kvadratmeter.

l
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 24:. januar 1970 om
Grevsmosen og Bollebakken, hvorefter mindre tilbygninger til landbrugsbygninger kan
tillades.

Der er fremlagt tegning.

Nævnet kan godkende det ansøgte.

Afgørelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger indbringes for
Naturklagenævnet. Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig
klage har opsættende virkning. Klage skal indgives skriftligt til fredningnævnet. God-
kendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

•



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT

Badehusvej 17
9000 Aalborg

Fax 9630 7008
Direkte telefonnummer 96 30 71 71

Brønderslev Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Bredgade 60,
9700 Brønderslev.

Åbent kJ. 9.00 - 15.00

Kt:u. NR. ~ lo ?-., \ . O O
Den 24.07.97.

Rettens nr. FS 8/1995.

Vedr. FS 8/1995: Ejendommen Brøndbakvej 140, matr.nr. 16 m

.. Den nordlige Del, Hellum.

Deres j.nr. 5717/1997-225.

I ovennævnte sag har De med skrivelse af 25. juni 1997 frem-
sendt arkitekttegninger m.v.

Idet materialet er i overensstemmelse med det i fredningsnæv-
nets dispensation af 2/8 1995 anførte, tiltrædes det for
fredningsnævnets vedkommende, at byggeriet udføres i overens-
stemmelse med det fremsendte og i øvrigt i overensstemmelse
med vilkårene i dispensationen af 2/8 1995.

De fremsendte tegninger er indlagt på sagen.

Sortsøe Jensen.

MIIJø-og Energlmlnlste:le/
J.nr. SN 199A· /L / j /'/-00 2 3

2 5 JULI 1997
Akt. nr. )

J
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 21.08.2000.

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30

• 9220 Aalborg ø

•
f.~.4Q/Z9QØ-: U.~jl:af en ?el,:af stu~~:p~'mau;.tW~: 2~~ttW.Sy~v.esiligepø .~k~~x
()'mfatt~tafOv«:t~$ kendel$e.~.27~,jan~ar,19?9,.wnJi~P3··af.Gf~V$-~~ ogBo11e~e. . .. .. .
Amtets j.nr. 8-70-51-43-847-0001-00.

Ved skrivelse af 12. juli 2000 har De indgivet en ansøgning i ovennævnte sag .

•• Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den foreslåede ombygning i overensstem-
melse med det i protokollatet anførte .

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Natur-
klagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

ti•
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt

Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

MOdtaget i
Skov- og Naturstyrelsen'

23 AU6. 2000

Aalborg, den 21.08.2000 .

••
FS 40/2000: Udskiftning af en del af stuehuset på matr.nr. 24 af Sydvestlige Del
Skæve, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af27. januar 1970 om fredning af
Grevsmose og Bollebakke.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur-og Miljøkontoret, tillige med udskrift af nævnets protokol for den 17. august
2000 iovennævnte sag.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

e•
1. Egon Skjørbæk.
2. Kaj Pedersen.
3. Sæby Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.

~5. Danmarks Naturfredningsforening v/Carsten Pedersen .
.,j5. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Henning Holm Olesen, Dværghøjvej 12, Dybvad.

e
• l . l '; ,~'~ ,- ~. .... .,-..."~ ..",r -~ • g~:
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Torsdag den 17. august 2000 kl. 12.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

.. .
F~::4.QIZOOo.~:JJ~.·.~~·:dd::~.~tq~ ..:på··1JijLtt'~A::44·~ii$ydvdJte~:l.ld.;:.s.~ø~
ø.~«:;Af:Qv."~~~$.J~~~.~i~!>iM~WJ·~~ ~.UreJ4~~~;:~:~~y.~
~·Øg.~plleij~~:

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Kaj Pedersen .•e For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Claus Riber Knudsen.

For Sæby kommune mødte Lillian Nielsen og Eva Hansen.

Ejeren, Henning Holm Olesen, var mødt.

skrivelse af 12. juli 2000 fra Natur- og Miljøkontoret med bilag.

Formanden redegjorde for indholdet af kendelsen, der forbyder bebyggelse, dog således
at bygninger nødvendige for landsbrugsdriften kan opføres i tilknytning til eksisterende
landbrugsbygninger.

e
e

Der redegjordes for den foreslåede ombygning, der er begrundet med, at den eksisteren-
de beboelseslænge er i dårlig stand. Ejendommen har et areal på 10,5 ha,. Det er
landbrug, der drives med far, mens 3 ha er lejet ud. Ejeren henviste til det fremlagte
tegningsmateriale, hvorefter stuehuslængen bliver ca. Vz meter kortere, men 2 meter
bredere. Højden bliver 7 meter til kip, svarende til den eksisterende værkstedslænge. Der
bliver tale om en forhøjelse på ca. l meter. Facaden udføres af lærketræ, der også
beklædes den del af den oprindelige længe, der bibeholdes. Taget tækkes med tegl.

Ejeren fremlagde tegning til en ombygning af taget på den vestligste del af den oprindeli-
ge beboelseslænge, således at tagfladen forhøjes til niveau for kip på den ombyggede del
aflængen. Dette vil på gårdsiden medføre udførelse af et stykke lodret murværk over
sidelængen.

Claus Riber Knudsen henviste til amtes indstilling. Der var alene betænkeligheder ved
udførelsen af kvisten i sydfacaden.

Sæby kommune tiltrådte det ansøgte.-e Nævnet voterede



e
e 2.

en tidssvarende beboelsesbygning, idet der er bopælspligt.

Nævnet kan tiltræde den ansøgte ombygning afbeboelsesbygningen med anvendelse af
de nævnte materialer. Nævnet kan godkende udformningen af kvisten over sydfacaden
og godkende forhøjelsen aftagfladen på den vestligste del afbeboelsen. Det forudsæt-
tes, at træfacademe - hvis de males - da males i farver inden for jordfarveskalaen.

Sortsøe Jensen

e
e

e
e

e
ti [
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 13. juni 2001.

•

FS 29/2001 : vedrørende udskiftning af stuehus på ejendommen matr. nr. 35b, Den
Nordlige Del, Hellum. .

Til orientering fremsendes kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkon-
toret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisning i skrivelsen.

1. Holger L. Holm
2. Søren Erik Nielsen
3. Brønderslev kommune, Deresjourna1 nr. 73561B2001-136
4. Danmarks Naturfredningsforening
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Mogens Ingemansen

r{6. Skov- og Naturstyrelsen
7. John Mathiasen, Me1kærvej 211, Hellum, 9740 Jerslev.

SJmv- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 - I;' IIf'l-- db)./
Akt. nr. J



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

Aalborg, den 13. juni 2001.
Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

FS 29/2001: vedrørende udskiftning af stuehus på ejendommen matr. nr. 35b, Den
Nordlige Del, Hellum.

Deres journal nr. 8-70-51-43-805-0002-01.

De har ved skrivelse af29. maj 2001 forelagt nævnet en ansøgning om udskiftning af et
stuehus på ejendommen matr. nr. 35b, Den Nordlige Del, Hellum, beliggende Meldkærvej 211.
Ejendommen er en landbrugsejendom omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af27. januar
1970, om fredning af Grevsmose og Bollebakke.

I fredningsbestemmelserne anføres der:

"der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller anbringes skæmmende indretninger, dog
kan nødvendige bygninger til det bestående landbrugs drift tillades opført efter forudgående
cencur af Fredningsnævnet, dog kun i nær tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger."

Det fremgår af det forelagte, at det eksisterende stuehus på ejendommen ikke vil kunne
renoveres. Det ansøgte, der ffir et grundareal på 15 x 8,5 m og opføres med udnyttet tagetage
og en kvist mod syd, bliver ca. l meter højere end det eksisterende beboelseshus, bliver
placeret nær men ikke sammenbygget med den eksisterende ladebygning og ydermurene
vandskures og hvidka1kes, mens tagkonstruktionen bliver tegldækket.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Nævnet kan tillade det ansøgte i overensstemmelse med kendelsens cencurbestemmelse.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til
Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klage fristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 22. august 2001.

MODTAGET
Skov.og Naturstyre1sen

2" AUG. 2001

FS 33/2001: Vedrørende ansøgning om tilladelse til udskiftning af stuehus og renovering
af lade på matr. nr. 24 af Den sydvestlige Del, Skæve, beliggende Dværghøjvej 8,
Dybvad på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970
vedrørende arealer omkring Grevsmode og Bollebakke i Jydske Ås.•
Til orientering :fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af 22. august 2001 til arkitekt Hans Dall,
Buderupholmvej 44, 9530 Søvring, samt protokol

Med hensyn til påklage af afgøt:elsen henvises til klageanvisning i skrivelsen.

Sortsøe J:::I . .c

•
1. Holger L. Holm
2. Kaj Pedersen
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, j.nr. 8-70-21-1-847-0013-01
4. Sæby Kommune
5. Danmarks Natur:fredningsforening
6. Danmarks Natur:fredningsforening vI Carsten Pedersen

P\ 7. Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturst~relsen_.nr. SN 2001 - \ ~ ,\ ,\.{ '--00 ~ l
~t.nr. il.~
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 22. august 2001.

Arkitekt m.a.a.
Hans Dall
Buderupholmvej 44
9530 Støvring.

FS 33/2001: vedrørende nyt stuehus på matr. nr. 18,24 ag og 24 ah,
Skæve.

De har ved skrivelse af 17. maj 2001 med bilag ansøgt Fredningsnævnet om
tilladelse til opførelse afnyt stuehus på ovennævnte ejendom, der er omfat-
tet afOverfredningsnævnets kendelse af27. januar 1970 om fredning af
Grevsmose og Bollebakke.

Da ejendommen er pålagt landbrugs- og bopælspligt, og da det eksisterende
stuehus skønnes ubeboeligt, er det ansøgte byggeri omfattet afkendelsens
bestemmelser om Fredningsnævnets censur.

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse den 8. august 2001. Protokolud-
skrift vedlægges.

De har den 14. august 2001 fremsendt perspektivtegning visende indpasning
af bygningen.

Nordjyllands Amt har i en supplerende udtalelse af 16. august 2001 bl.a. ud-
talt:

"Det er, efter at have besigtiget ejendommen, Natur- og Miljøkontorets vur-
dering at nedrivningen af den gamle ladebygning, flytning og opførelse af et
nyt stuehus, i andre og ikke særligt egnstypiske materialer, vil medføre en
væsentlig ændring af ejendommens visuelle fremtræden. Fotos fra besigti-
gelsen er vedlagt.

I dag er bygningerne, set fra øst, karakteriseret ved at vende "bagside" - faca-
den ud mod det åbne terræn, og facaden har kun 4 mindre vinduer. Efter om-
bygningen vil bygningen komme til at ligge med "forsiden" ud i det fredede
område, og det vurderes at både østfacadens udseende og ændrede funktion,
med terrasse, vinduespartier og udgang vil indebære en væsentlig ændring af
forholdene.

Natur- og Miljøkontoret vurderer på det nuværende grundlag, at det frem-
lagte projekt vil indebære, at ejendommens bygninger i stedet for at ligge
forholdsvis diskret ,i det fredede landskab, vil dominere landskabet og der-
ved medføre en forringelse af områdets landskabelige værdier. "



Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig i skrivelse af 13. august.

Nævnets medlemmer har telefonisk drøftet det efter besigtigelsen fremkom-
ne, og har efter votering ikke kunnet godkende det forelagte projekt.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at fredningen er sket af1andskabeli-
ge og rekreative hensyn for at bibeholde områdets ejendommelighed, og for
at sikre, at landbrugsbygningerne i området fortsat anvendes tillandbrugs-
drift. Det projekterede byggeri forekommer egnsfremmed i sin udformning
herunder med udstrakt brug af glas i facader og tag, og bygningen vil med
den fremskudte placering og beliggenheden højt over det øst for liggende
åbne terræn virke stærkt dominerende i landskabet.

Det bemærkes, at nævnet tidligere har tilladt ombygning af stuehus på to
ejendomme i området. Disse tilladelser er imidlertid begrundede med byg-
ningernes traditionelle udformning eller placering lavt og diskret i landska-
bet.

• Mgørelsen, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Onsdag, den 8. august 2001 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 33/2001:

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af stuehus og renovering af lade
på matr. nr. 24 af Den sydvestlige Del, Skæve, beliggende Dværghøjvej
8, Dybvad på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27.
januar 1970 vedrørende arealer omkring Grevsmose og Bollebakke i
Jydske ÅS.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Kaj Peder-
sen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Claus Riber Knud-
sen .• For Danmarks Naturfredningsforening mødte Flemming Rasmussen.

Ejeren, Camilla Rasmussen var mødt tillige med arkitekt Hans Dall, dennes
assistent Torben Herup og tømrer Henning Ravnkilde.

Der fremlagdes skrivelse af 20. juni 200 l fra Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret, skrivelse af 17. maj 2001 fra arkitekt Hans Dall med bilag 1-
3.

Nævnsformanden redegjorde for den på arealerne hvilende kendelse, der er
aflandskabelig karakter og hvorefter der ikke må opføres bygninger, dog
kan nødvendige bygninger til bestående landbrugsdrift opføres efter forud-
gående censur fra Fredningsnævnet.

Hans Dall oplyste, at der på ejendommen på 16 ha er landbrugs- og bopæls-
pligt. Ejeren ønsker at bebo ejendommen og i den forbindelse at nedrive en
stald mod øst for der at opføre et nyt stuehus samt at renovere eksisterende
lade mod syd. Derudover kan det komme på tale at nedrive det nu eksiste-
rende stuehus mod nord, der er ubeboeligt. Det nye stuehus er projekteret
med facade ca. 5 meter længere mod øst ved den nuværende staldbygning.
Huset opføres på samme sokkelhøjde som den eksisterende staldbygning, i 1
1/2 etage med højde ca. 7 meter og grundflade 8,6 x 16,6 meter med sadel-
tag samt et glasbånd i gavle og rygning og glaskamapper i begge facader.
Facaderne er iøvrigt sorttjæret træ og tagbeklædningen er udført i sorte pan-
deplader. Foran bygnipgen - mod øst - påregnes en opfyldning som over-
gang fra det lavere liggende terræn.

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav et ønske om på et møde i af-
ten at drøfte projektet for derefter inden for en uge at vende tilbage med en
udtalelse.

Nordjyllands Amt havde som udgangspunkt ingen indvendinger mod pro-
jektet, men var betænkelig ved den valgte byggestil på den ønskede place-



ring. Der fremsendes supplerende udtalelse inden for en uge.

Arkitekt Dall ville snarest fremsende yderligere materiale til visualisering af
projektet.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17 T
9000 Aalborg Q~ b,[~r~EJ.
Telefon 96307000 U~J~ J.\.!
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Skov- og Naturstyrelsen

2 l, ~;]S.2an:l

Brønderslev Kommune
Teknisk Forvaltning
Bredgade 60
9700 Brønderslev

Aalborg, den 20/03-2003

Deres j.nr. 2828/BS2003-012, FS 7/2003, matr.nr. 6b, den nordlige del,
Hellum .

•• Ved skrivelse af 29. januar 2003 har De forelagt nævnet en sag om opførelse
afnyt maskinhus på ovennævnte landbrugsejendom, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af27. januar 1970 om arealer omkring Grevs-
mose og Bollebakke.

Efter kendelsen kan nødvendige driftsbygninger i nær tilknytning til eksiste-
rende landbrugsbygninger opføres under nævnets censur.

Det er oplyst, at maskinhuset placeres nord for eksisterende bygninger og
bliver 14m x 30m, højde til kip 6m og taghældning 25 grader. Materialerne
bliver murværk til 2 meters højde og derudover træ samt tag af grå eternit.
Afstand til eksisterende driftsbygninger ca. 10 meter og maskinhuset orien-
teres parallelt med disse. Gulvet i østgavlen vil blive i niveau med vejen,
medens der sker nødvendig nedgravning af bygningen vistnok i forhold her-
til.

Sagen er behandlet skriftligt.

Nævnet kan godkende opførelsen i overensstemmelse med beskrivelsen.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påkla-
ges til naturklagenævnet. Skriftlig klage tif fredningsnævnet til videre foran-
staltning.

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

Sagen sluttet

Sortsøe Jensen
Skov- og Natursty:relsen 2-
J.nr. SN 2001 - l2 (I /lLl - D() I
Akt. nr. ) Bil.



x Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000
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SCA~~J:~ET
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53 .
2100 København ø

Aalborg, den 30/04-2003

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 2 MAJ 2003

Vedr. FS 22/2003, tilladelse til bevaring af sommerhus .

• Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag. Klage-
vejledningen fremgår af afgørelsen.

~~~

Sortsøe Jense

Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Ole Jørgensen
3. Sæby Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. do v/Hanne Mie Thomsep.
6. Camilla og Kenneth Gregersen, Dværghøjvej 8, Skæve, 9352 Dybvad
7. Advokat Arne Skovbo
8. Skov- og Naturstyrelsen

• Skov- Ol( Naturstyrelsen t.
J.nr. SN 2001 d 11L1./1 L[- 00 l
Akt. nr. 7' "-. P«l
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 30. april 2003

Vedr. FS 22/2003: •Ansøgning om tilladelse er til at bevare et sommerhus på ejendommen,
matr.nr. 18 m.fl. Den Syd vestlige Del, Skæve, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970 om fredning af arealer
omkring Grevsmose og Bollebakke.
Deres j.nr. 8-70-21-1-847-0013-01

Ved skrivelse af 1. april 2003 har De på vegne ejerne af ovennævnte ejen-
dom fremsendt ansøgning om tilladelse til at bevare et sommerhus på ejen-
dommen.

Fredningsnævnet afholdt den 24. april 2003 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Det fremgår heraf, at ejendommen er omfattet af Grevsmose-Bollebakke-
fredningen, der blandt andet skal sikre offentlighedens adgang til de lyng-
klædte bakker. Det heri liggende sommerhus måtte blive stående i de davæ-
rende ejeres levetid og offentligheden har ikke adgang til et område i en ra-
dius af 40 meter omkring huset. Ejendommen er nu solgt udenfor den oprin-
delige familiekreds.

2 medlemmer afnævnet stemte for, at sommerhuset skal fjernes. De lagde
vægt på, at den oprindelige tidsfrist for fjernelse af sommerhuset var bortfal-
det ved fredningen, at huset er højt beliggende i iøvrigt ubebyggede lyng-
bakker og synligt fra en nedenfor forløbende sti, samt at offentlighedens ad-
gang er udelukket i et område omkring huset.

Et medlem af nævnet stemte for bevaring af sommerhuset og lagde vægt på
husets lokalhistoriske værdi. En forudsætning for bevarelse afhuset er, at
det restaurere s nænsomt.

Der er truffet afgørelse efter stemmef1ertallet.

Afgørelsen, der er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50 stk.l,



kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

kopi sendes til:

•
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Ole Jørgensen,
3. Sæby Kommune,
4. Danmarks Naturfreedningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Hanne Mie Thomsen,
6. Camilla og kenneth Gregersen, Dværghøjvej 8, Skæve, 9352 Dybvad.
7. Adv. Arne Skovbo
8. Skov- og Naturstyrelsen,



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 24. april 2003 besigti-
gelse og forhandling i

FS.22/2003:
Ansøgning om tilladelse til at bevare et sommerhus på ejendommen,
matr.nr. 18 m.fl. Den Sydvestlige Del, Skæve, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970 om fredning af arealer
omkring Grevsmose og Bollebakke.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaItvalgte medlem Ole
Jørgensen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Flemming Rasmussen og Finn
Jensen. •
Camilla Gregersen var mødt.

Der fremlagde s skrivelse af 1. april 2003 fra Nordjyllands Amt, Naturkonto-
ret med bilag 1 - 7.

Formanden orienterede om de på ejendommen hvilende fredningsbestem-
melser: den 24. april 1965 tinglystes en deklaration, hvorefter de daværende
ejere forpligtede sig til at fjerne sommerhuset senest den 31. december 1989
eller forinden dette tidspunkt ved ejerskifte udenfor de daværende ejeres fa-
milie. Den 9. februar 1970 er Overfredningsnævnets kendelse om fredning
af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke tinglyst. Det fremgår heraf
bl.a. at sommerhuset må bibeholdes i de daværende ejeres levetid, hvorefter
det skal fjernes uden erstatning. Det fremgår affredningskendelsen, at der i
en radius af 40 meter fra sommerhuset ikke er tilladt offentlig adgang, me-
dens der i øvrigt er offentlig adgang til de omgivende lyngbakker.

Camilla Gregersen oplyste, at de nuværende ejere er de første ejere udenfor
den oprindelige familiekreds og ejendommen er erhvervet i 2001. Der søges
om dispensation til bibeholdelse af sommerhuset, fordi der er lokalhistorie
knyttet hertil. Huset er solidt bygget og det ville være værdispild at fjerne
det. Ejerne vil sætte huset i stand og benytte det som det oprindeligt blev be-
nyttet. Huset er bortset fra om vinteret frem til løvspring ikke synlig ud over
fra en sti, der forløber nedenfor huset og som vedligeholdes af kommunen.

Nordjyllands Amt tilkendegav, at udgangspunktet i kendelsen, hvorefter
huset skal fjernes, bør følges.

Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig og bemærkede at der in-
denfor fredningen er et eller to tilsvarende sommerhuse, der i givet fald ville
skulle behandles på samme måde.

Efter endt votering besluttede nævnet med to stemmer mod en, at der ikke
kan meddeles dispensation til opretholdelse af sommerhuset.



De mødte blev gjort bekendt med klageadgangen og fristen herfor, der løber
fra modtagelse af den skriftlige afgørelse i sagen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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,.., ' --Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt

Badehusvej 17:I 9000 Aalborg
• Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

FS 28/2003, Deres j.nr. 8-70-51-8-847-0001-03, nyt stuehus på matr.nr.'e 24Q den sydvestlige del, Skæve.

Den 11. april 2003 har De til nævnet fremsendt en ansøgning om tilladelse
til nedrivning af ældre bygninger og opførelse af nyt stuehus på matr.nr.
24Q.,sydvestlige del, Skæve i overensstemmelse med vedlagt beliggenheds-
plan og tegninger.

Nævnet har den 22. maj 2003 foretaget besigtigelse. Protokollat er vedlagt.

Den 27. maj 2003 har De fremsendt supplerende udtalelse.

Den 12. juni 2003 har ejeren fremsendt yderligere materiale.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970 om fredning af Grevsmose og Bollebakke, der tillægger nævnet cen-
surbeføjelse f.s.v. angår nødvendige bebyggelser på landbrugsejendomme.

Naturklagenævnet har tidligere ved bebyggelse i området udtalt, at censur-
bestemmelser ikke skal være til hinder for bygninger med en arkitektur i
nutidigt formsprog.

Den tidligere bebyggelse på ejendommen havde et grundareal på 218 m2,
heraf 78 m2 beboelse. Det nye hus får et grundareal på ]62 m2, men to plan,
hvoraf det øverste bliver beboelse.

Placering og materialevalg er bestemt i protokollen og ejeren har efterføl-
gende meddelt, at han vil være villig til at ændre taghældningen til 17gr.,
hvorved bygningen bliver ca. 2 meter lavere end på tegningerne og ca. 1 me-
ter højere end den nuværende bygning.

Nævnet har voteret skriftligt.

Da ejendommen er noteret som landbrug med bopælspligt og da den eksiste-
rende beboelse er utidssvarende, er byggeriet undergivet nævnets censur.



,"" ..
Ved udøvelsen af censuren må lægges afgørende vægt på bygningens stør-
relse og placering.

Under hensyn til, at bygningens grundareal ikke bliver større end den eksi-
sterende bygnings, og bygningen trækkes tilbage i forhold til vejen mod en
skrænt således, at terrænet vil dække bagfacaden op til underkanten af2.
plan, vil nævnet kunne godkende udformningen afbyggeriet efter den ende-
lige beskrivelse og på vilkår, at der syd for bygningen opretholdes en sløren-
de beplantning i en højde, der dækker bygningens facade op til underkant af
2. plan.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påkla-
ges 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.

Sortsøe Jensen

Side 2/2
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN
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Ti!: 33955700
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E-mai!: nkJl@nkn.dk
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J.nr.: 03-121/800-0007
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Afgørelse
i sagen om bevarelse af et sommerhus
på ejendommen Dværghøjvej 8, Dybvad .•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 30. april 2003 meddelt af-
slag på en ansøgning om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse
af 27. januar 1970 om fredning af arealer omkring Grevmose og Bollebak-
ke i Jydske ÅS, til bibeholdelse af et sommerhus på matr.nr. 1B m.fl.
Den syd vestlige Del Skæve, beliggende Dværghøjvej 8, Dybvad. Afgørel-
sen er påklaget til Naturklagenævnet af ejerne.

Der er på ejendommen den 24. april 1965 tinglyst følgende deklaration:

"Underskrevne ejere ...pålægger herved os og den til enhver tid
værende ejer af ejendommen forpligtelse til, at et sommerhus, som
i henhold til dispensation opføres på et af fredningsnævnet nær-
mere angivet - ikke udmatrikuleret - sted, fjernes fra grunden
senest den 31. december 1989 eller forinden dette tidspunkt ved
ejerskifte til personer udenfor de nuværende ejeres familie ...."

I Overfredningsnævnets kendelse er bl.a. fastsat følgende bestemmelse:

"Omkring sommerhuset i lyngbakkerne på matr.nr. 24ag er offentlig
færdsel ikke tilladt inden for 40 meter. Det bemærkes, at sommer-
huset - der er opført i 1965 - må bibeholdes i nuværende ejers
levetid, derefter skal huset fjernes uden yderligere erstatning,
jfr. de af Hjørring amts bygningsråd stillede vilkår for bygge-
tilladelse."

De nuværende ejere, der er de første uden for den oprindelige familie-
kreds, erhvervede ejendommen i 2001.

\ \
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• Klagerne har bl.a. anført, at det ansøgte ikke vil være i strid med
fredningens formål. Huset er bortset fra om vinteren frem til løvspring
ikke synligt ud over fra en sti, der løber neden for huset.

Huset har ligget på stedet siden 1965 uden at være til gene, og der er
knyttet betydelig lokalhistorisk værdi til huset. Huset er bygget gan-
ske solidt, og det vil være værdispild at lade huset fjerne. Klagerne
er indstillet på at sætte huset i stand og benytte det, som det oprin-
delig blev benyttet.

Fredningsnævnet har begrundet afslaget med, at den oprindelige tids-o
frist for fjernelse af sommerhuset er bortfaldet ved fredningen. Huset
er højt beliggende i de i øvrigt ubebyggede lyngbakker og synligt fra
en nedenfor forløbende sti. Endelig er offentlighedens adgang udelukket
i et område omkring huset.

Det fremgår af fredningsnævnet s forhandlingsprotokol for nævnets besig-
tigelse den 24. april 2003, at Nordjyllands Amt udtalte, at udgangs-
punktet i kendelsen, hvorefter huset skal fjernes, bør følges. Endvide-
re tilsluttede Danmarks Naturfredningsforening sig dette og bemærkede,
at der inden for fredningen er et eller to sommerhuse, der i givet fald
skal behandles på samme måde.

Afgørelse .

• Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har ikke kunnet meddele dispensation til bibeholdelse
af sommerhuset.

Det fremgår af fredningskendelsen, at sommerhuset kunne bevares i de
daværende ejeres levetid og derefter skulle fjernes. En tilladelse til
fortsat bibeholdelse af sommerhuset vil i øvrigt indskrænke offentlig-

., hedens adgang til området.
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Det af klagerne anførte kan ikke føre til en anden vurdering af sagen i
forhold til naturbeskyttelseslovens dispensationsbestemmelser end den
af fredningsnævnet foretagne, og der kan således ikke gives klagerne
medhold i klagen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 30. april 2003,
hvorefter der er meddelt afslag på en ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar 1970, stadfæstes. Fristen
for fjernelse af sommerhuset fastsættes af tilsynsmyndigheden Nordjyl-
lands Amt.

'.

Inger Vaaben
viceformand /

}/~. ' 0/t//4--( ,/3/2;/ /""~c.<. _
Else Brix Knudsen

fm .
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Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel retssag til prø-
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk.!.































Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Brønderslev Kommune,
Ny Rådhusplads 1,
9700 Brønderslev.

                                                                                             den 11. juni 2015

FS 5/2015: nyt stuehus på Brøndbakvej 83, Jerslev.

Fredningsnævnet har den 6. februar 2015 fra Brønderslev Kommune modta-
get ansøgning om tilladelse til efter delvis nedrivning af eksisterende stue-
hus at opføre et nyt. Herudover ansøges under besigtigelsesmødet om tilla-
delse til etablering af jordvarme og nedsivningsanlæg.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970 om fredning af Grevsmose og Bollebakken i Jyske Ås, og frednings-
nævnet skal derfor meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemfø-
res.

Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 22.
april 2015 og har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrun-
delsen for fredningsnævnets afgørelse er anført nedenfor i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Fredningen ved Grevsmose og Bollebakken er en tilstandsfredning med be-
stemmelser om, at der ikke må opføres bygninger, skure, boder eller skæm-
mende indretninger, dog kan nødvendige bygninger til de bestående land-
brugsbedrifter tillades opført efter forudgående censur af fredningsnævnet,
men kun i nær tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger.

Ejendommen er noteret som landbrugspligt med 2,6 ha og er beliggende i
den nordlige udkant af fredningen.

Ansøgerne har på en situationsplan angivet det ansøgte projekt, hvorefter
113 m2 af den eksisterende bebyggelse nedrives og et nyt stuehus på 210 m2
i 1 1/2 plan opføres parallelforskudt mod øst. Byggematerialerne bliver
sortmalet grantræ og sort listepaptag. Bebyggelsens sydfacade vender ud
mod en mark. Højden på huset bliver 8,22 meter mod i dag 6,5 meter og
med samme sokkelhøjde som i dag. Den fritlagte gavl mod øst bliver ligele-
des skærmet af sortmalet grantræ.

Derudover ønskes etableret jordvarmeanlæg på 400 m i haven mod syd samt
nedsivningsanlæg på gårdspladsen mod nord med en bundfældningstank på
200 l og 40 m sivedræn.
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Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse. Nævnet
var mødt ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede
medlem Tage Leegaard g det kommunalt udpegede medlem Frede Hansen.

For Brønderslev Kommune mødte Jesper Bro og Charlotte Jensen.

For Danmarks Naturfrednningsforening mødte Schønberg Henne.

Ejerne, Carsten Vestergaard og Julie Lee Kaufmann var mødt sammen med
tømrermester Bent Brønden og landinspektør Knud Klausen.

Brønderslev Kommune tilkendegav, at kommunen med det nuværende pro-
jekt er indstillet på at meddele de fornødne tilladelser, idet der er en sam-
menhæng med den eksisterende bebyggelse.

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at den som udgangspunkt ik-
ke havde indvendinger, men fandt dog, at huset ved sin højde vil blive me-
get dominerende i landskabet. Foreningen kunne på forespørgsel oplyse, at
arealerne ikke er beliggende i Natura2000-område.

På anbefaling fra Brønderslev Kommune erklærede ejerne sig indforstået
med at ændre taghældningen fra 45 grader til 40 grader, hvilket vil mindske
husets højde med ca. én meter.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningen ved Grevsmose og Bollebakken er en tilstandsfredning med be-
stemmelser om etablering af nye bygninger. Gennemførelse af det ansøgte
projekt kræver derfor fredningsnævnets dispensation. Af naturbeskyttelses-
lovens § 50, stk.1 fremgår, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra
en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod frednin-
gens formål.

Da det ansøgte stuehus med en taghældning på 40 grader og med de an-
vendte mørke materialer ikke vil syne mere i området end den eksisterende
bebyggelse, og idet udførelse af jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg efter
retablering ikke vil efterlade synlige spor,  har fredningsnævnet besluttet af
dispensere til det ansøgte.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
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• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• 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.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Såfremt en
klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

                                                 Med venlig hilsen

                                                      Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

Tage Leegaard,
Frede Hansen,
Naturstyrelsen, København,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Scønberg Henne,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Carsten Vestergaard og Julie Lee Kaufmann,
Tømrermester Bent Brønden Petersen A/S.



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Frederikshavn Kommune

                                                                                        Den 28. oktober 2015

FN-NJN 31/2015:Renovering af Bollebakvej 43, Dybvad

Fredningsnævnet har den 22. maj 2015 fra Lars Daugbjerg modtaget ansøg-
ning om tilladelse til på matr.nr. 24æ Den sydvestlige del Skæve i forbin-
delse med renovering af en tilbygning at isætte 4 staldvinduer og et større
vinduesparti.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele
dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i
afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 27. januar
1970 om fredning af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke, der er en
tilstandsfredning med bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger,
skure, boder eller andre skæmmende indretninger, dog kan nødvendige byg-
ninger til de bestående landbrugsbedrifter tillades efter forudgående censur
af fredningsnævnet, men kun i nær tilknytning til de eksisterende landbrugs-
bygninger.

Ejeren har oplyst, at han i forbindelse med renovering af en nuværende svi-
nestald fra 1972 på ca. 100 m2 til beboelse har ønske om at isætte 4 stald-
vinduer med forsatsvinduer i facaden mod øst samt et større vinduesparti
med form som en ladeport i størrelsen 1 x 160 cm. i gavlen mod nord. I den
eksisterende beboelse skal der udskiftes et vinduesparti.  Derudover har eje-
ren planer om at kunne drive en mindre virksomhed som friluftsvejleder fra
ejendommen.

Ejeren har endelig også oplyst, at han gerne vil etablere en septiktank eller et
nedsivningsanlæg på ejendommen tæt på vejen mod nord.

Frederikshavn Kommune har i mail af 5. august 2015 udtalt, at det ansøgte
ikek findes at stride mod fredningens formål, og at der ikke er indvendinger
mod at drive erhverv fra ejendommen.

Danmarks Naturfredningsforening har i en mail den 13. juli 2015 oplyst, at
der ikke er indvendinger mod det ansøgte.

Ejendommen er ikke en del af et Natura 2000-område, men grænser op til et
sådant område. Der er ikke oplysninger om, at det ansøgte vil indebære væ-
sentlige forringelser for de naturtyper, området er udpeget for.
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Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 14.
oktober 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom-
mer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen og det
kommunalt udpegede medlem Per Favrholt Jensen. For Frederikshavn Kom-
mune mødte Kresten Nikolaj Nielsen. Ejerne var mødt.

Ingen havde supplerende bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer omkring Grevsmose og Bollebakke, der er en tilstands-
fredning, indeholder bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger,
skure, boder eller andre skæmmende indretninger. Det ansøgte kræver derfor
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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Nævnet tager på det foreliggende grundlag ikke stilling til, hvorvidt der kan
etableres nedsivningsanlæg eller septiktank på ejendommen.

Fredningsnævnet finder ikke, at de bygningsmæssige ændringer på
ejendommen har en sådan karakter, at de vil stride mod fredningens formål.
Fredningsnævnet kan derfor meddele dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-
fristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal
ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .Klagefristen ud-
løber 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,
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· en berørt nationalparkfond,
· lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
         afgørelsen,
· landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-
          skyttelse af natur og miljø, og
· landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
         varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører så-
         danne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at den, der klager indbetaler et gebyr på 500 kr.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen. Kla-
gen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen
kan ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets
kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er for-
længelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ik-
ke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret,
hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteins-
tansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager
trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet
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.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyt-
tes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte
være afsluttet.
                                               Med venlig hilsen

                                                    Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Per Therkildsen,
2. Per Favrholt Jensen,
3. Naturstyrelsen, København,
4. Frederikshavn Kommune, v/ Kresten Nikolaj Nielsen,
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5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning Lund,
10. Lars Daugbjerg.



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

                                                                                                                          Den 3. december 2016 

FN-NJN-52-2016: Etablering af hestestald på Damsigvej 12. 

Fredningsnævnet har den 4. og 13.oktober 2016 fra Frederikshavn Kommune modtaget en 

ansøgning om tilladelse til at opføre et læskur til heste på matr.nr. 23 Den Sydvestlige Del, Skæve, 

beliggende Damsigvej 12, 9352 Dybvad. Ansøgningen er indgivet af Karen Gadensgard, der er 

leder af Nørre Vesterskov, som er en selvejende institution, og som driver et bo- og opholdssted på 

ejendommen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrun-

delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. januar 1970 om fredning af 

arealer omkring Grevsmose og Bollebakke i Jyske Ås, der har til formål at bevare arealerne i deres 

daværende tilstand. Afgørelsen har en bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger, skure 

eller boder eller skæmmende indretninger, dog kan nødvendige bygninger til de bestående 

landbrugsbedrifter tillades opført efter forudgående censur af fredningsnævnet, men i nær 

tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger. 

Sagens behandling 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16. november 2016. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre og det ministerielt 

udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt Jensen. For 

Frederikshavn Kommune mødte Ann-Kathrine Braüner Thomassen. For Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Eigil Torp Olesen. Som ansøger mødte Karen Gadensgaard samt 

Frede Olsen. 

Karen Gadensgaard og Frede Olsen oplyste om det ansøgte, at der på ejendommen er en del heste, 

der blandt andet indgår i stedets terapeutiske behandling af unge. Der er for nærværende ikke 

tilstrækkelig plads til at disse heste kan komme i ly, hvorfor der ønskes opført et læskur, hvorfra der 

kan ske fodring af hestene. Skuret opføres i kalmarbrædder med paptag i 30 graders hældning og 

males i jordfarveskalaen. Der skal ikke støbes gulv i skuret. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


 

Ovenstående foto er medsendt ansøgningen for at eksemplificere, hvorledes den ansøgte bygning 

tænkes udført. Åbningen er ud mod hestenes græsningsarealer, medens der bliver adgang til at fodre 

fra den modsatte side. 

Frederikshavn Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte, der vil blive placeret i en 

lavning og tæt til de eksisterende bygninger. 

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til det ansøgte og pointerede 

projektets gode formål. 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer ved Grevsmose og Bollebakken 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 

På baggrund af de foreliggende oplysninger om læskurets placering tæt ved de eksisterende 

bygninger, læskurets nærmere udformning, de anvendte materialer, samt formålet med etableringen 

kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og 

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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, 

http://www.nmkn/


 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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

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

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og 

Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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. Per Favrholt, 

3. Styrelsen for Vand- o g Naturforvaltning, 

4. Frederikshavn Kommune, Byg 2016-03011, 

http://www.nmkn/


5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

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

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

Den 11.  maj 2018 
 
FN-NJN-65-2017: Beplantning og etablering af sø på Dværghøjvej 8, Brønden. 
 
Fredningsnævnet har den 16. januar 2018 fra Jørn Nielsen som ejer af ejendommen, matr.nr. 24 ag 
Den sydvestlige Del, Skæve, beliggende Dværghøjvej 8, Brønden, modtaget ansøgning om 
tilladelse til at etablere et vildtvenligt område med spredt bevoksning og klippede stier samt til at 
etablere en sø. 
 
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne og indhentelse af yderligere materiale besluttet 
at meddele dispensation til det ansøgte projekt på nærmere angivne vilkår. 
 
Sagens baggrund. 
 
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. januar 1970 om fredning af arealer 
ved Grevsmose og Bollebakken, der har til formål at bevare området i dets daværende tilstand og 
med bestemmelser om, at selvsåning skal fjernes af fredningsmyndighederne. 
 
Det fremgår af det fremsendte materiale, at ejeren på arealet, der på nedenstående kortbilag er 
skraveret, ønsker at etablere en bevoksning bestående af træer og buske. Derudover ansøges om 
tilladelse til etablering af den sø, 
 
Frederikshavn Kommune har i mail af 26. november 2017 udtalt sig positivt over for projektet og 
bemærket, at etablering af den ansøgte sø vil være en biologisk gevinst for området, idet søen vil 
være potentielt ynglested for padder og drikkested for områdets andre dyr. 
 
Sagens behandling 
 
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. februar 2018. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For 
Frederikshavn Kommune deltog Bo Christian Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening 
mødte Preben Axelsen og Flemming Rasmussen. Ejeren Jørn Nielsen var mødt. 
 
Fredningsnævnet besluttede efter besigtigelse af arealerne at udsætte sagen med frist til den 1. april 
2018, således at ejeren - eventuelt i samarbejde med Frederikshavn Kommune - kan fremsende et 
mere detaljeret projekt for såvel beplantning som etablering af en sø. 
 
Fredningsnævnet har efter modtagelse af yderligere materiale behandlet sagen uden fornyet 
besigtigelse og med skriftlig votering blandt nævnsmedlemmerne. 
 
Fredningsnævnet har fra Frederikshavn Kommune modtaget udkast til afgørelse i henhold til 
landzone-lovgivningen med bl.a. følgende indhold: 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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”… 
 
Vilkår for tilladelsen: 
 
Vedr. anlæg og udformning af søen 

• Søen anlægges i det med rødt markerede område på vedlagte luftfoto 2017. 
• Søen må ikke etableres ved brug af membran. 
• Der må ikke skabes direkte forbindelse til vandløb eller dræn og der skal holdes en afstand 

på mindst 10 meter. 
• Der må ikke køres i beskyttet natur under arbejdet. 
• Der må ikke udplantes vand- eller sumpplanter. De kommer ad naturlig vej. 
• Der må ikke udplantes eller sås på bredden af søen. 

Anvendelse 
• I små søer (under 1.000 m2) må der hverken udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs. 
• Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes med 

eventuelt nødvendigt kreaturhegn. 
• Søer må ikke anvendes til ”put-and-take” fiskeri, det vil sige udsætning af fisk og salg af 

fiskekort. 
• Der må ikke anlægges øer. 

 
Øvrige anbefalinger: 
 
Vedr. anlæg 

• Søen bør udformes så den tilpasses terrænet. Den skal anlægges med så jævnt skrånende 
bredder som muligt, hældningen bør som hovedregel ikke værre større end 1:5. Der bør 
desuden være lavvandede områder langs bredden. Se tegningen herunder. 

 
• Det opgravede materiale udjævnes, på det med sort markerede område på luftfoto 2017, i et 

tyndt lag på 10-30 cm og mindst 5 meter fra søens bred og 2 m fra vandløbets bred. 

Vedr. beplantning 

• Eventuel nyplantning omkring søer bør kun finde sted på nord- og vest siden og mindst 15 
meter fra bredden af søen af hensyn til sollyset. 

• Der bør kun plantes træer og buske som findes naturligt i området…”. 
 

Fredningsnævnet har endvidere fra ejeren modtaget en beplantningsplan for arealet, hvor der ønskes 
plantet som angivet nedenfor: 
 

1) Rød el 
2) Alm. hvidtjørn, slåen, hunderose 
3) Dunbirk, rød el, hassel 
4) Ask, eg, avnbøg, fuglekirsebær 
5) Alm. hvidtjørn, dunbirk, rød el, slåen, hunderose 
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Ovenstående kortudsnit viser beplantningsplan på arealerne. 
 
Frederikshavn Kommune har oplyst, at arealet er beliggende i Natura 2000-område: nr: 217, 
Nymølle Bæk og Nejsum Hede. Projektet vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, 
der er på udpegningsgrundlaget for området, men vil have en neutral effekt på levesteder samt 
yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Dette 
tilskrives at projektet vurderes til ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende 
naturarealer. Inden for en afstand af 15 km fra dette areal har Frederikshavn Kommune kendskab til 
to observationer af Bilag IV padder. Spidssnudet frø i en afstand af 4,91km og løg-frø i en afstand 
af 10,6 km. Projektet vurderes til ikke at have indflydelse på de nævnte Bilag IV arter. 
 
Frederikshavn Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og 
plantearter på habitatdirektivets bilag IV, idet der er lagt vægt på, at en sø vil falde naturligt ind i 
omgivelserne, og være en biologisk gevinst for området. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
Fredningen af arealer ved Grevsmose og Bollebakken 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, 
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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. 
 
Fredningsnævnet kan med de nu foreliggende oplysninger meddele dispensation til beplantning i 
overensstemmelse med beplantningsplanen og anlæg af en sø. Fredningsnævnet kan i relation til 
etablering af søen henvise til de samme vilkår og anbefalinger, som er opstillet af Frederikshavn 
Kommune vedrørende anlæg, udformning, anvendelse og beplantning. Frederikshavn Kommune 
fører tilsyn med arbejdets udførelse. 
 
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 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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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. Per Faurholt, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Frederikshavn Kommune, att. Bo Sørensen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, København, 
11. Friluftsrådet Vendsyssel, 
12. Jørn Nielsen, 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 23. maj 2018

Brønderslev Kommune. 

FN-NJN-26-2018: Redskabsly og carport.

Fredningsnævnet har fra Brønderslev Kommune den 5. april 2018 modtaget ansøgning om tilladelse 
til at etablere et redskabsly og en carport på matr.nr. 33b Den nordlige Del, Hellum, beliggende 
Meldkærvej 200, 9740 Jerslev. Ansøgningen er indsendt af Knud Skovgaard Mortensen.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen, der er på ca. 22 ha, er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. januar 1970 
om fredning af arealer ved Bollebakken og Grevsmose, der har til formål at bevare området i dets 
daværende tilstand og med bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger, skure, boder eller 
andre skæmmende indretning. Dog kan nødvendige bygninger til bestående landbrugsdrift tillades 
opført efter forudgående censur fra fredningsnævnet.

Brønderslev Kommune har om redskabslyet oplyst, at det er på ca. 50 m2 og carporten ligeledes på 
ca. 50 m2. Der vil ved etablering af bygningerne ikke blive foretaget væsentlige terrænreguleringer 
og bygningerne vil med den valgte placering ikke eller kun i begrænset omfang have negativ 
betydning for naturværdierne i området. 

Det er om materialer oplyst, at trækonstruktionen udføres som bærende reolvægge parallelt med 
adgangsvejen. Tagkonstruktionen udføres som bjælkespær, der spænder fra reol til reol. Taget 
beklædes med tagpap. Alle synlige træbeklædninger sværtes i samme farve som nuværende fyrrum 
eller i sort. 

Kommunen har oplyst, at ejendommen er beliggende ca. 4,7 km fra Natura 2000-område, og at det 
vurderes, at der ikke er bilag IV-arter på det konkrete areal. 

Kommunen har samlet kunnet anbefale det ansøgte med et vilkår om skærmende beplantning af 
hjemmehørende træer og buske mellem indkørslen og det nordlige skur.

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 16. maj 2018. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Brønderslev Kommune 
mødte Gorm Pilgaard Jørgensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Lars Schønberg-
Hemme. For Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel mødte Thomas Jensen. Ejeren Knud Skovgaard 
Mortensen og Hanne Mortensen var mødt.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ejerne oplyste, at en samlet placering af de to bygninger har været overvejet, men forkastet, da det 
ville give et for massivt udtryk i området.

Ingen havde på mødet yderligere bemærkninger til det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Bollebakken og Grevsmose 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 lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller stk.3.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om bygningernes placering, størrelse og materiale- og 
farvevalg kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte. Dispensationen meddeles med 
et vilkår om skærmende beplantning af hjemmehørende træer og buske mellem indkørslen og det 
nordlige skur.

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.
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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.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
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2. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Brønderslev Kommune, att. Gorm Pilgaard Jørgensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Lars Schønberg-Hemme,
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 Vendsyssel,
12. Konsulent Kim Flensborg Jensen,
13. Knud Skovgaard Mortensen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Frederikshavn Kommune 

Den 24. november 2019

FN-NJN-39-2019: Nyt maskinhus.

Fredningsnævnet har den 21. juli 2019 fra ejerne af matr.nr. 18 Den sydvestlige Del, Skæve, Jørn 
Nielsen og Helle Rasmussen, modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt maskinhus. Ejen-
dommen er beliggende Dværghøjvej 8, 9352 Dybvad. Herudover har fredningsnævnet den 9. sep-
tember 2019 fra ejerne modtaget ansøgning om lovliggørelse af et opført brændely.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 27. januar 1970 om fredning af Bol-
lebakken, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må opføres skure, boder eller 
anbringes skæmmende indretninger. Dog kan nødvendige bygninger til bestående landbrugsdrift 
tillades opført efter fredningsnævnets forudgående censur, men kun i nær tilknytning til de eksiste-
rende landbrugsbygninger.

Ejerne har om det nye maskinhus oplyst, at bebyggelsen får en bredde på 7,30 m og et tagudhæng 
på 1,20 m. Dybden bliver på 8,40 m og højden til rygning bliver 4,90 m. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor eksisterende maskinhus. Nedenfor placering af henholdsvis brændely og maskinhus.

Bygningen opføres i stålspær med træåse og beklædes med sorte stål trapez plader. Bygningen er 
omkranset af høje træer.

Brændeskuret er opført i sortmalede brædder. Herunder brændelyet set fra stuehuset.
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Miljøstyrelsen har i en mail af 31. oktober 2019 oplyst, at det ansøgte ikke berører Natura2000-om-
råde.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 6. november 2019. I besigti-
gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede 
medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Favrholt. For Frederikshavn 
Kommune mødte Bo Sørensen og Tina Hedegaard Jensen. For Danmarks Naturfredningsforening 
mødte Eigil Torp Olesen. For Friluftsrådet mødte Thomas Jensen.  Helle Rasmussen og Jørn Niel-
sen var også mødt.

Ejerne oplyste, at det eksisterende og nu faldefærdige maskinhus måler 5x10 m. Det blev tilkende-
givet, at der på ejendommen ikke er egentlig landbrugsmæssig drift, men bygningen skal benyttes 
til opbevaring, herunder opbevaring af maskiner.

Frederikshavn Kommune bemærkede, at bygningen ikke kan karakteriseres som et udhus til brug 
for driften på ejendommen, hvortil kommer en beliggenhed mere end 50 m væk. Kommunen er dog 
indstillet på at meddele planlovstilladelse til det nye maskinhus.  

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at placeringen er mere end 50 m fra stuehuset og 
brændelyet. På den anden side ligger der i forvejen et maskinhus, som var der, da fredningen skete, 
og som med sin placering, hvor det nye maskinhus også påtænkes opført, ikke påvirker landskabet i 
væsentlig grad.

Friluftsrådet havde ingen bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Bollebakken betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensa-
tion, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

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, med-
dele dispensation til det ansøgte maskinhus med den angivne placering og det oplyste materialevalg 
mv. Fredningsnævnet kan også meddele dispensation for så vidt angår brændeskuret, således at der 
sker en lovliggørelse heraf.

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:
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 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 virk-
ning 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.na-
evneneshus.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 overskre-
det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-
reklagenævnets 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 afgørel-
sesudkast 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 bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Per Faurholt Jensen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Frederikshavn Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, v/ Eigil Torp Olesen,
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 Vendsyssel,
12. Jørn Nielsen og Helle Rasmussen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Brønderslev Kommune

Den 28. juli 2020

FN-NJN-33-2020: Formidlingsskilte ved Brønbakvej.

Fredningsnævnet har den 15. maj 2020 fra Brønderslev Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til at opsætte 5 informationsskilte på matr.nr. 8c, 26, 23e og 14aa alle Den Nordlige Del, Hellum

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse., 

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af henholdsvis Overfredningsnævnets afgørelse af 5. august 1965 om fredning 
af arealer ved Fejborg Bakke og Overfredningsnævnets afgørelse af 27. januar 1970 ved Grevsmose 
og Bollebakke. Begge fredninger har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand. I 
fredningen af arealer ved Fejborg Bakke er det bestemt, at ”arealerne må ikke yderligere bebygges. 
Skure, boder og andre skæmmende indretninger må ikke opsættes og der må ikke opsættes hegn, 
bortset fra nødvendige kreaturhegn. Master og ledningsanlæg må kun opsættes efter forud indhentet 
godkendelse fra fredningsnævnet”. I fredningen af arealer ved Grevsmose og Bollebakke er det be-
stemt, at ”at ikke må opføres bygninger, skure, boder og skæmmende indretninger…” 

Der ønskes opsat følgende skilte, hvoraf skilt nr. 1 er placeret inden for fredning af Fejborg Bakke, 
mens de resterende er placeret inden for fredning af Grevsmose Bollebakke:

- Skilt nr. 1: Stor oplevelsesramme, (matr.nr. 8c)
- Skilt nr. 2: Pergola med 4 A4 skilte på parkeringspladsen med information om området, lo-

kalhistorie, fredningen og naturtyper, (matr.nr. 26)
- Skilt nr. 3:  Oplevelsesramme i A2-størrelse, (matr.nr. 26)
- Skilt nr. 4:  Oversigtsskilt med vejvisning til shelters m.v.ved knudepunkt 
- med Jyske Ås, hærvejen, Slettinge Rød rute og Grevsmosen grøn rute, (matr.nr. 23e)
- Skilt nr. 5:  Stor oplevelsesramme, (matr.nr. 14aa)

Materialerne er i robinietræ.

Brønderslev Kommune har om Natura 2000-område oplyst, at projektet med opsætning af skilte og 
formidlingsrammer sker uden for arealer omfattet af Natura 2000 udpegninger til habitat- eller fug-
lebeskyttelsesområde og vurderes ikke at indebære forstyrrelser eller påvirkninger af nærliggende 
Natura 2000 områder. Skiltene vurderes ligeledes ikke at have betydning i forhold til at kunne be-
skadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirekti-
vets bilag 4. I Grevsmosen/Bollebakken fredningen er der f.eks. potentiel udbredelse af markfirben, 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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odder, spidssnudet frø og løgfrø. Ingen disse arter vurderes at ville være væsentligt påvirket af pro-
jektet.

Ovenfor ses skiltenes placering.

Friluftsrådet har i mail af 19. juli 2020 tilkendegivet sin støtte til projektet. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. juli 2020. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Brønderslev Kommune 
mødte Gorm Jørgensen. For Brønderslev Erhverv og Turisme mødte Julie Holm Nielsen.

Det kunne under besigtigelsen konstateres, at kommunen uden dispensation har påbegyndt opsæt-
ning af de pågældende oplevelsesrammer og pergola mv. Nævnsformanden påtalte det skete.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Fejborg Bakke og Grevsmose Bollebakke 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 
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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.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om valg af materialer, samt for-
midlingsformålet med projektet meddele dispensation til opsætning af de 5 skilte.

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. 
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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 afgørel-
sesudkast 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 bort-
falder, 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. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Brønderslev Kommune, att. Ditte Lind Mejniche og Keld Koustrup,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, København,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Brønderslev Erhverv og Turisme.
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