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• Sag nr. 230. Fredning af Madum sø og Langmosen samt
Enebærstykket.

Kendelse:

(Meddelt den 15. januar 1987)

Overfredningsnævnets afgørelse af 15. september 1986 om
erstatning i anledning af fredningen af Madum sø og Lang-
mosen i Arden og Skørping kommuner og af Enebærstykket i
Rold Vesterskov i Arden kommune, Nordjyllands amt er på-
klaget til taksationskommissionen vedrørende naturfredning
af A/S Lindenborg Gods.

Taksationskommissionen har den 21. november 1986 afholdt
møde med ejerne og besigtiget de fredede arealer.

Herunder var godset repræsenteret af direktør Hans Ove
Schimmelmann, landsretssagfører N.E. Westen-Jensen, skov-
rider Per Krarup og skovtaksator Knud Erik Hesselbjerg.

Taksationskommissionen har under sagen haft skovbrugssag-
kyndig bistand af statsskovrider P. Skarregaard, Thisted.
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Godset har ligesom for over fredningsnævnet nedlagt erstat-
ningspåstand på 1.594.900 kr., nemlig vedrørende Enebær-
stykket 1.023.100 kr. og vedrørende Madum sø og Langmosen
571.800 kr., hvoraf 70.000 kr. vedrører selve søarealet
og 7.000 kr. er for stianlæg. Påstanden støttes, i det om-
fang den bygger på skovøkonomiske betragtninger, på de be-
regninger, som Hedeselskabet udførte i anledning af sagens
behandling for overfredningsnævnet. Herudover påstår god-
set sig tillagt et skønsmæssigt beløb for ulemper. Erstat-
ningen påstås forrentet, helt eller delvis, fra tidspunktet
for rejsningen af fredningssagen vedrørende Madum sø eller
fra den 2. april 1974, da fredningsnævnet afsagde kendelse
om fredning af en del af det område, som nu omfattes af
overfredningsnævnets fredningsafgørelse.

e
e•

For taksationskommissionen har godsets repræsentanter gen-
taget og uddybet den argumentation, som er refereret i over-
fredningsnævnets afgørelse. I øvrigt fremhævede qodset, at
der intet forsøg er gjort af over fredningsnævnet på at de-
finere den af fredningen følgende værdinedgang ud fra en
samlet bedømmelse af godsejendommens værdi, og at salgspri-
ser for skove og plantager, som man var bekendt med, indi-
cerer at fredningserstatningen må forhøjes væsentligt, også
selvom denne beregningsmetode måtte blive lagt til grund.

Taksationskommissionens bemærkninger:
Erstatningen må - som anført af over fredningsnævnet _
fastsættes, så den udligner det tab, som fredningen påfører
A/S Lindenbo~g Gods, og som kan antages at svare til den
nedgang i ejendommens handelsværdi ved kontant betaling,
som de to fredningsafgørelser medfører.
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En eksakt angivelse af derrne værdi nedgang er næppe mulig
under hensyn til ejendommens størrelse og karakter. Det
fremgår af foreliggende oplysninger, at ejendommen ved
18. almindelige vurdering er ansat til ejendomsværdi 79,5
mio. kr., heraf grundværdi 38,1 mio. kr. Ejendommens til-
liggende er på godt 7.800 ha. De af fredningen omfattede
arealer udgør således en relativt lille del af godsets
samlede areal og er tillige af meget uens beskaffenhed og
beliggenhed; deres direkte indvirkning på godsets værdi
er ikke konstaterbar. Kommissionen har herved bl.a. hæf-
tet sig ved, at godset ej heller selv har søgt at anslå
handelsværdien.

•e
•

Ved den nærmere bestemmelse af handelsværdinedgangen må
derfor i første række den begrænsning af produktionsmulig-
hederne, som fredningen bevirker, tages i betragtning. Her-
af følger imidlertid ikke, at fredningserstatningen kan
fastsættes umiddelbart på grundlag af skovøkonomiske tabs-
beregninger som de af godset påberåbte. Hvis sådanne be-
regni~ger fører til erstatningsbeløb, som - usikkerheden
tiltrods - må antages at overstige den af fredningen føl-
gende nedgang i den fredede ejendoms handelsværdi - når
f.eks. henses til oplysninger om det prisniveau, som
faktisk er gældende ved handel med skovejendomme, eller
fordi beregningerne ser bort fra betydningen af et even-
tuelt tab af herlighedsværdier - ,må beregningerne tilside-
sættes. Kommissionen henviser i denne forbindelse til Høje-
sterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 19G7 s.lol om et tilfæl-
de af erstatningsberegning ved vejekspropriation. Anvendel-
sen af skovøkonomiske tabsberegninger fjerner heller ikke -
således som godset har gjort gældende - den skønsusikkerhed,
som erstatningsfastsættelsen er behæftet med. Taksations-
kommissionen kan tiltræde det af overfredningsnævnet herom
anførte (erstatningsafgørelsen s. 12). Det er i øvrigt kom-
missionens opfattelse, at den kalkulationsrente (realrente),
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som er anvendt i Hedeselskabets erstatningsberegninger, ef-
ter et realistisk skøn burde være ansat noget højere. Man
henviser herved til, at Ligningsrådet ved de tre seneste
offentlige ejendomsvurderinger (pr. l. april 1977, l. april
1981 og l. januar 1986) har vedtaget en rentefod på 5 %
som grundlag for venteværdiberegninger i forbindelse med
vurderingen af skovejendomme og fastsat, at værdien af sær-
lige indtægtskilder som pyntegrønt og juletræer ansættes
til 8 gange nettoindtægten.

e--

Taksationskommissionen finder, at den opdeling i en række
poster, som ligger til grund for godsets erstatningspåstand,
er egnet til - i hvert fald i hovedtrækkene - at danne grund-
lag for erstatningsfastsættelsen. Kommissionen har i over-
ensstemmelse med det foranstående ved erstatningsfastsæt-
teIsen tillagt de skovøkonom1ske beregninger en vis begræn-
set betydning, men baserer i hovedsagen fastsættelsen på et
skøn navnlig over fredningens betydning for arealernes an-
vendelse respektive fortsatte anvendelse til skovbrug. De
oplysninger, som indeholdes i Hedeselskabets erstatningsbe-
regning, om arealstørrelser og jordbonitet samt den på Ene-
bærstykket værende vedrnasse lægger kommissionen til grund
som stemmen de med, hvad der tildels har kunnet konstateres
ved besigtigelsen.

Hvad angår fredningen af Enebærstykket, må taksationskommis-
sionen, for så vidt angår betydningen af det iværksatte
hugstforbud, ligesom skovstyrelsen og overfredningsnævnet
lægge betydelig vægt på, at fredningserstatningen udbetales
kontant, medens en realisation af vedmassen til selvskovere
må antages at ville have strakt sig over nogle år. Lige-
ledes må det tillægges vægt, at der ved godsets erstatnings-
beregning er set bort fra, at indtægter ved salg af vedrnas-
sen ville have været genstand for indkomstbeskatning. Fred-
ningserstatningen findes derfor vedrørende denne post ikke
at kunne overstige 170.000 kr.
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Erstatning for forbud mod tilplantning med nåletræ må lige-
ledes fastsættes under den forudsætning, at en sådan konver-
tering, hvis fredning ikke var sket, tidligst ville have
fundet sted i løbet af nogle år. Hertil kommer, at der ef-
ter kommissionens opfattelse ved godsets erstatningspåstand
er forudsat en noget for høj jordværdi, ligesom der ikke er
taget hensyn til et vist tab af herlighedsværdi, herunder
arealets værdi for dyrebestanden og dermed jagtværdien.
Fredningserstatningen vedrørende denne post finder kommissio-
nen herefter ikke kan overstige 500.000 kr.

e-•

Hvad angår fredningen af arealer omkring Madum sø og i Lang-
mosen, finder taksationskommissionen, at erstatningskravene
vedrørende forbud mod tilplantning af hedearealer m.v. med
nåletræer (Hedeselskabets erstatningsberegninger 1-4 samt 9)
bygger på en noget for høj jordværdi ved tilplantning med
sitkagran. Ligeledes må der tages hensyn til, at der ved
tilplantning af 11 ha af det fredede område i Asp hede ville
blive tale om en særdeles uregelmæssig bevoksning med meget
rand og heraf følgende ringere trækvalitet. Den forøgelse
af risikoen for stormfald, som indgår i erstatningsberegning
9, skønnes ikke at være så indlysende, at den kan begrunde
erstatningspligt. Erstatningen vedrørende disse poster fin-
des herefter under et ikke at kunne overstige 160.000 kr.

Med hensyn til erstatningsberegning 5, der vedrører bøge-
skovspligt på arealer på ialt 2,8 ha, bemærkes, at kommis-
sionen efter besigtigelsen og det i øvrigt foreliggende
finder at kunne lægge til grund, at omkring 75 % af bøgebe-
standen vil kunne opretholdes ved selvforyngelse. Erstat-
ningen kan derfor vedrørende denne post ikke overstige
110.000 kr.

Om forbudet mod gødskning og brug af kemiske bekæmpelses-
midier (Hedeselskabets beregninger 6-8) bemærkes, at kom-
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•
missionen efter besigtigelsen og det i øvrigt foreliggende
- herunder oplysning om, at godset i sin almindelige drift
ikke anvender sprøjtning i nyanlagte sitkabevoksninger - må
lægge til grund, at forbudet udenfor juletræs- og pyntegrønt-
kulturer ikke medfører økonomisk tab eller i det højeste et
tab af meget beskeden størrelse. Erstatningen vedrørende
disse poster findes derfor ikke at kunne overstige 60.000 kr.

Med henvisning til det anførte finder taksationskommissionen
herefter at kunne fastsætte den A/S Lindenborg Gods tilkom-
mende samlede fredningserstatning til 1.000.000 kr. Ved
dette beløb er der efter kommissionens skøn ydet fuldstæn-
dig erstatning for ethvert af fredningen følgende økonomisk
tab, herunder også tab, som ikke har forbindelse med skov-
brugsdriften, navnlig offentlig adgang ad de udlagte stier,
fredningsbestemmelserne for selve søen, som kun i meget
ringe grad kan anses for tabforvoldende, udbedring af af-
vandingssystemet på Asp hede samt ulemper i øvrigt.

--e
Ved værdiskønnet har kommissionen lagt prisforholdene på
fredningstidspunkterne til grund, og der er derfor ikke an-
ledning til at ændre overfredningsnævnets afgørelse med
hensyn til begyndelsestidspunktet for forrentningen af
erstatningsbeløbet.

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger som nedenfor anført
er der taget hensyn til, at godset også for taksationskom-
missionen har haft bistand af advokat og af Hedeselskabets
skovtaksator.
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Herefter bestemmes:

Den A/S Lindenborg Gods tilkommende erstatning for fredning
af arealer i og ved Madum sø og Langmosen samt Enebærstyk-
ket i Rold Vesterskov fastsættes til 1.000.000 kr.

• Beløbet forrentes som bestemt ved overfredningsnævnets af-
gørelse af 15. september 1986.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under taksationssagen
udbetales der godset 20.000 kr.

J. Lunøe

e
e•

Karl Nielsen Thyge Steffensen
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Overfredningsnævnets afgørelse

af 15. september 1986

om fredning af Madum sø og Langmosen i Arden og Skørping
kommuner, Nordjyllands amt (sag nr. 2227/74)

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har ved afgø-
relse af 15. november 1984 bestemt fredning af Madum sø med omgivende area-
ler og den øst for søen beliggende Langmose, ialt ca. 402 ha. Fredningen
omfatter 10 ejendomme (løbenumre) helt eller delvis, herunder især arealer
under Willestrup Gods og a/s Lindenborg Gods. Fredningssagen er rejst i
1973 af Danmarks Naturfredningsforening og det daværende fredningsplanud-
valg for Nordjyllands amt i forening.

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 fore-
lagt over fredningsnævnet til efterprøveise. Fredningsafgørelsen er endvi-
dere påklage t tiloverfredningsnævnet af ejeren af Willestrup Gods og eje-
ren af matr. nr. l l, Rav By, Torup.

En del af fredningsamrådet er omfattet af fredningsnævnets kendelser af
25. maj 1972 og 2. april 1974 i en af Danmarks Naturfredningsforening i
1969 rejst fredningssag. Den sidstnævnte kendelse er i medfør af den da-
gældende naturfredningslovs § 25 forelagt overfredningsnævnet til efterprø-
veIse og er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af de 2 berørte ejere
samt af Nordjyllands amtsråd og det daværende fredningsplanudvalg. Over-
fredningsnævnet har stillet behandlingen af sagen i bero på fredningsnæv-
nets afgørelse i den i 1973 rejste fredningssag. Ved fredningsnævnets af-
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gøreise af 15. november 1984 er kendelserne fra 1972 og 1974 ophævet.

Klager og udtalelser.

Ejeren af Willestrup Gods har navnlig modsat sig, at der i fredningsamrådet
udlægges stier for offentlighedens færdsel og kan foretages en udvidelse
af to parkeringspladser. Såvel det primære fredningsformål som hensynet
til at beskytte kronvildtet mod forstyrrelser tilsiger tværtimod, at of-
fentlighedens færdsels- og opholdsret efter naturfredningslovens almindeli-
ge bestemmelser bliver begrænset. Endvidere har ejeren ønsket forskellige
lempelser af fredningsbestemmelserne for de bøgetræbevoksede arealer og
henstillet, at nogle af bestemmelserne tydeliggøres.

Ejeren af matr. nr. l l, Rav By, Torup, har navnlig protesteret mod, at der
ved fredningen gøres begrænsninger i anvendelsen af bebyggelsen på ejendom-
men, og mod fredningsbestemmelserne om udledning af spildevand i søen.

e•

Nordjyllands amtsråd, Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsfore-
ning har henstillet, at fredningsnævnet s afgørelse stadfæstes. Bestemmel-
serne om almenhedens adgang er begrænsede i forhold til fredningsforslaget
og tåler ikke yderligere beskæring. Det er meget væsentligt at fastholde
den lokale bøgeproveniens, og hensynet hertil bør i givet fald gå forud
for ønsket om, at genkultivering af de bøgeskovspligtige arealer sker ved
selvforyngelse.

For fredningsnævnet er en fredning af Madum sø anbefalet af bl.a. Køben-
havns og Arhus Universiteter og Det Kongelige Videnskabernes Selskab.

Overfredningsnævnets beslutninger.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Det tiltrædes enstemmigt, at fredningen gennemføres med det indhold, som
fremgår af fredningsnævnets afgørelse, således at der alene foretages en-
kelte overvejende redaktionelle rettelser og tydeliggørelser.

Idet fredningsnævnets afgørelse af 15. november 1984 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 402 ha store område,
som er afgrænset på kortet der hører tiloverfredningsnævnets afgørelse
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(fredningskortet):

Fredningens formål.

Fredningens formål er at bevare Madum sø og Langmosen og disses
nærmeste omgivelser, at beskytte og pleje de til områderne knyt-
tede særegne naturvidenskabelige og landskabelige værdier og un-
der hensyntagen hertil at sikre og regulere almenhedens ret til
færdsel og ophold •.'

Terrænændringer.

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske
udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages afgravning,
opfyldning eller planering. Der må ikke ved grøftning, dræning
eller afledning ske udtørring af eller vandstandssænkning i Ma-
dum sø, Langmosen eller de øvrige på fredningskortet viste vådom-
råder.

O'. Bebyggelse og andre anlæg, herunder hegn.

Der må ikke opføres bebyggelse (herunder skure, boder el
eller etableres andre faste konstruktioner eller anlæg.
ikke anbringes master, hegn, både- eller badebroer eller
form for skæmmende indretninger.

lign. )
Der må

..'

nogen

• Fredningen er ikke til hinder for,

a) at der efter godkendelse af fredningsnævnet foretages ombyg-
ning, tilbygning eller eventuel genopførelse af eksisterende
bebyggelse, såfremt der ikke herved sker eller tilsigtes æn-
dring af en ejendoms hidtidige benyttelse. Sidstnævnte vil-
kår skal dog ikke være til hinder for, at den tidligere til
feriekoloni benyttede bygning på matr.nr. l l, Rav, med god-
kendelse af fredningsnævnet påny indrettes til feriekoloni
eller omdannes til cafeteria,

b) at der efter godkendelse af fredningsnævnet anlægges en min-
dre bådebro i tilknytning til hver af de på matr.nr. l a, Asp



4

Bys Skov, og på matr.nr. l, Kærbjerg, beliggende sommerbeboel-
ser eller foretages indhegning omkring de nævnte beboelser,

c) at der efter godkendelse af fredningsnævnet opstilles .offent-
lige toiletter med lukkede opsamlingsbeholdere på de to på
fredningskortet viste parkeringspladser,

d) at der midlertidigt opstilles de til skovdrift nødvendige
arbejdsskure, eller at der opsættes kreaturhegn eller
vildthegn til beskyttelse af nyplantninger.

• Arealernes drift og pleje.

• a) Udyrkede arealer - herunder særligt Langmosen, mosearealet
på Asp hede og eng-, mose- og lyngarealer iøvrigt - må ikke
opdyrkes eller tilplantes.

b) Den på fredningskortet med særlig signatur viste bevoksning
langs Madum sø's nordlige, østlige og sydøstlige bred skal
opretholdes som lav, åben bevoksning, hovedsagelig bestående
af løvbærende træer og buske, og på den med krydssignatur
viste strækning skal bevoksningen mellem søen og den offent-
lige vej plejes således, at der fra vejen er udsigt ud over
søen.

•• c) Ved normal afdrift af de skovbevoksninger langs Madum sø's
sydlige og vestlige bredder, som er vist på fredningskortet
med særlig signatur, skal det eksisterende søbredskrat beva-
res eller suppleres, således at der langs søen opretholdes
en ca. 20 m bred bræmme hovedsagelig bestående af løvbærende
træer og buske.

d) De på fredningskortet med signaturen for "bøgeskov" viste
arealer vest og syd for Madum sø og syd for Langmosen pålæg-
ges bøgeskovspligt med lokal bøgeproveniens. De eksisteren-
de bøgebevoksninger skal bevares i videst muligt omfang. Af-
drift må kun ske som holmehugst eller plukhugst og således,
at så vidt muligt mindst 40 % af arealet er dækket af løvtræ
over 60 år. Foryngelse skal så vidt muligt ske ved selvså-
ning. De eksisterende nåletræsbevoksninger kan bibeholdes
til normal afdrift.
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e) Planer for driften af de under punkterne b-d nævnte områder
kan under hensyntagen til de deri fastsatte bestemmelser inde-
holdes i skovdistrikternes normale driftsplaner og må i så
fald først iværksættes, når planerne for områderne er god-
kendt af Nordjyllands amtsråd.

•
f) Nordjyllands amtsråd har ret til - efter forudgående forhand-

ling med vedkommende ejer og uden udgift for denne - at på-
lægge ejeren at pleje de under punkterne a-c nævnte arealer i

overensstemmelse med de deri fastsatte bestemmelser. Ejeren
kan forlange, at amtsrådet selv iværksætter plejen. Udhugge-
de træeffekter tilhører ejeren •

• g) Udenfor de under punkterne a-d nævnte arealer kan landbrugs-
drift og skovdrift finde sted uden andre begrænsninger end
de, der følger af landbrugs- og skovlovgivningen og de fast-
satte fredningsbestemmelser. Landbrugsarealet på matr.nr.
4 d, Akselterp, må dog kun tilplantes med skov, juletræer,
frugttræer el. lign. efter forudgående tilladelse fra fred-
ningsnævnet.

e
e

h) Uoverensstemmelser mellem amtsrådet og ejeren om den nærmere
afgrænsning af de under punkterne a-d nævnte arealer og om
disse arealer s drift og pleje afgøres af fredningsnævnet ef-
ter indhentet udtalelse fra naturfredningsrådet og efter sam-
råd med den tilsynsførende skovrider •

.'

• Anvendelse af gødning og ukrudt- og insekt dræbende midler.

Brug af gødning og midler til ukrudt-, svampe- eller skadedyrsbe-
kæmpelse må ikke anvendes uden for agerjord eller dyrket have-
jord. Forbudet er dog ikke til hinder for, at der ved udplant-
ning i skovområder foretages dypning af ungtræer, smøring af top-
skud mod vildtskade eller smøring af stød mod svampe eller som
middel i landskabspleje, alt med midler godkendt af den tilsyns-
førende skovrider. I særlige tilfælde kan der i skovområder an-
vendes insektgifte efter forudgående tilladelse fra Nordjyllands
amtsråd. Ved pludselig konstateret større insektangreb kan be-
handling med insektgifte dog ske efter tilladelse fra den til-
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syns førende skovrider, der derefter straks skal underrette amts-
rådet herom.

Udbringning af gødning eller bekæmpelsesmidler må - bortset fra
nonneangreb eller lignende insektangreb - ikke ske fra luften.

Arealernes benyttelse iøvrigt •.

a) Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringelse af
affald el. lign. må ikke finde sted ••

•
b) Der må ikke indrettes campingpladser, foretages teltning el-

ler anlægges dambrug, pelsdyrfarme, motorbaner o. lign. Den-
ne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at matr.nr. l ~,
Rav, anvendes til teltplads og boldplads i forbindelse med
benyttelsen af den på matr.nr. l Q, Rav, beliggende ferieko-
loni, eller at der på matr.nr. l l, Rav - såfremt bygningen
på denne ejendom påny tillades benyttet som feriekoloni,
jfr. § 3 - indrettes teltplads til benyttelse i forbindelse
hermed.

Almenhedens adgang.

••
Bortset fra nedennævnte bestemmelser tillægges der ikke ved den-
ne afgørelse almenheden nogen ret til færdsel og ophold i områ-
det, som er videregående end den ret, der efter naturfredningslo-
vens §§ 55 og 56 allerede tilkommer almenheden:

• a) Med det formål at give almenheden rimelig mulighed for at
færdes rundt om Madum sø anlægges der - som vist retningsgi-
vende på fredningskortet - en sti i en afstand af mindst
50 m fra søen fra parkeringsplads II til nærmeste vej i "Kær-
bjerge skov", og der tillægges almenheden ret til gående
færdsel ad den private markvej fra "Kærbjerge skov" langs
det sydlige skel for matr.nr. 4 Q, Akselterp, til den offent-
lige vej.

b) Forløbet af de på fredningskortet indtegnede ruter rundt om
Madum sø og Langmosen samt til og fra Langmosen må ikke æn-
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dres uden amtsrådets tilladelse. Hvor en sti eller vej pas-
serer kreatur- eller vildthegn, opsættes uden udgift for eje-
ren en stente eller "mølle".

c) Almenheden tillægges ret til gående færdsel til og kortvarigt
ophold på det på fredningskortet viste udsigtspunkt nordvest
for Langmosen. Arealet mellem udsigtspunktet og Langmosen
skal opretholdes på en sådan måde, at der er mulighed for ud-
sigt over mosen.

d) Foruden almenhedens allerede eksisterende ret til ophold og
parkering på den på fredningskortet viste offentlige parke-
ringsplads I tillægges der almenheden ret til parkering og
ophold på den på kortet viste parkeringsplads II, der efter
ejerens ønske skal afgrænses med fodhegn bestående af træ-
stolper med overliggere. Fredningen er ikke til hinder for,
at der senere med fredningsnævnets godkendelse foretages ud-
videlser af de nævnte parkeringspladser. Udvidelse af parke-
ringsplads I skal da fortrinsvis ske mod øst og må ikke ske
længere sydpå end 100 m nord for den nordlige vej til Lang-
mosen, og udvidelse af parkeringsplads II må ikke ske nærme-
re Madum sø end 50 m.

e) Almenheden har - med de ovenfor nævnte undtag~lser - kun ret
til færdsel og ophold på eksisterende veje og stier og har
overalt - uanset om arealerne henligger som skov eller land-
brugsareal eller er udyrkede - pligt til at følge de i med-
før af naturfredningslovens § 55 fastsatte regler for færd-
sel og ophold i private skove, jfr. for tiden miljøministe-
riets bekendtgørelse nr. 373 af 15. august 1979.

f) Nordjyllands amtsråd har ret og pligt til uden udgift for
vedkommende ejer at foretage de anlægs- og vedligeholdel-
sesarbejder, der er påkrævet i forbindelse med almenhedens
færdsels- og opholdsret. Amtsrådet har endvidere ret og
pligt til at foretage fornøden afmærkning og skiltning.
Udenfor parkeringspladserne og udsigtspunktet ved Langmosen
kan afmærkning og skiltning i skovområder dog kun ske efter
forhandling med ejeren og i overensstemmelse med dennes øn-
ske.
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Særlige bestemmelser for Madum sø.

a) Der må ikke til søen tilledes nogen form for spildeva~d eller
andet - renset eller urenset - kemikalieberiget vand.

b) Der må. ikke direkte eller indirekte etableres nye tilløb til
søen af overflade- eller dræningsvand.

c) Der må ikke oplagres træ i søen.

•
d) Almenheden har kun adgang til badning og ophold indenfor de

af Nordjyllands amtsråd med skilte afgrænsede områder ud for
de på fredningskortet viste parkeringspladser I og II •

e) Fredningen er ikke til hinder for udøvelse af jagt og fiske-
ri. Anlæg af kunstige rugepladser eller udsætning af vildt
eller fisk kan dog kun finde sted med fredningsnævnets god-
kendelse.

e
e

f) Høstning af tagrør må kun finde sted på islagt sø og kun i
perioden l. november til 29. februar. Hvis det skønnes øn-
skeligt af hensyn til fuglelivet, kan amtsrådet indenfor min-
dre områder af søen forbyde eller begrænse retten til rør-
skær.

g) Sejlads - herunder windsurfing el. lign. - er ikke tilladt,
og søen må ikke anvendes til flyveøvelser eller faldskærmsud-
spring.

h) Fredningen er ikke til hinder for, at eksisterende sivedræn
for afløb fra køkkener og bad bevares indtil l. januar 2000.
Amtsrådet kan tillade ændringer i de eksisterende sivedræn
og etablering af nye sivedræn til afløb fra køkkener og bad
på egnede steder og for en nærmere angiven periode. Såfremt
det konstateres, at de ovennævnte sivedræn medfører uønskede
ændringer i søens planteliv, plankton eller dyreliv, kan de
meddelte tilladelser tilbagekaldes mod, at amtskommunen for-
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anlediger og bekoster anden form for afledning.

i) Fredningen er ikke til hinder for, at ejerne af ejendomme,
som ligger i eller grænser til fredningsamrådet, og ejernes
familie og gæster bader i søen udenfor de områder, der er
nævnt i pkt. d. Amtsrådet skal dog være berettiget til at re-
gulere og begrænse retten til badning.

•
j) Fredningen er ikke til hinder for, at de to ejere af søen,

disses familier og gæster samt indehavere af jagt- eller fis-
keriret udøver sejlads med både uden anvendelse af mekanisk
kraft. Begge ejere har endvidere ret til at lade benytte en
mindre motorbåd, hvis hastighed dog ikke·må kunne overstige
18 km/t (ca. 9,7 knob), til udelukkende anvendelse til kon-
trol med jagt og fiskeri.

Ophævelse af tidligere fredninger.

Fredningsnævnets kendelse af 2. april 1974 tinglyst på matr.nr.
l~, Asp Bys Skov, 7 Asp, l~, Rav, 25~, Hellum By, Torup, l i,
Villestrup Hovedgård og 4 g, Akselterp, Astrup, samt deklaration
med vedhæftet kendelse tinglyst 25 ..maj 1972 på matr.nr. l ~,
Rav, Torup, ophæves.

§ 10. Dispensation.

En dispensation fra §§ 2 - 8 kan meddeles, hvis det ansøgte ikke
vil komme i strid med fredningens formål.

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato fastsat erstatnin-
gen i anledning af såvel denne fredning som fredningen af "Enebærstykket"
i Rold Vesterskov i Arden kommune til ialt 1.714.600 kr., hvortil kommer
omkostningsbeløb og renter. Af disse beløb udreder staten 90 %. Ifølge
bestemmelserne i naturfredningslovens § 33 er fredningens gennemførelse
herefter afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til
erstatningens udbetal in •

På overfredning~~ts vegne

Le~ ~-C Lk~~c-LK"'--e.-...
Bendt Andersen"

overfredningsnævnets formanll
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F o R T E G N E L S E
over matr.nr., der helt eller delvis er omfattet af
overfredningsnævnets afgørelse af 15. september 1986
om fredning af Madum sø og Langmosen i Arden og Skør-
ping kommuner, Nordjyllands amt (sag nr. 2227/74)

Asp By, Torup:
Matr.nr. 7.

Asp Bys skov, Torup:
Matr.nr. l a.

Hellum By, Torup:
Matr.nr. 25 a.

Rav By, Torup:
Matr.nr. l ~, l ~, l~, l l, l~, l ~, l ~, l ~, l ~, l y, 2 ~, 7 ~, 7 ~ og
8 a

Akselterp By, Astrup:
Matr.nr. 4 d.

Kærbjerg Skov, Astrup:
Matr.nr. 1.

Villestrup Hovedgård, Astrup:
Matr.nr. l f.
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REG.NR. SS~j

1~1~-Ili&b

Overfredningsnævnets afgørelse

af 15. september 1986

om erstatning i anledning af fredningen af Madum sø og
Langmosen i Arden og Skørping kommuner og af "Enebær-
stykket" i Rold Vesterskov i Arden kommune, Nordjyllands
amt (sagerne nr. 2227/74 og 2628/85).

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har den 15.
november 1984 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig
besluttede fredning af Madum sø og Langmosen i Arden og Skørping kommuner.
Erstatning er tilkendt a/s Lindenborg Gods med 299.000 kr., Willestrup
Gods v/godsejer Vincents Iuul med 483.000 kr. og de øvrige 8 ejere af area-
ler under fredningen med ialt 9.600 kr. Erstatningsbeløbene er bestemt
forrentet fra afgøreIsens dato, dog at 48.000 kr. af erstatningen til a/s
Lindenborg Gods og 68.000 kr. af erstatningen til Willestrup Gods forren-
tes fra 2. april 1974.

Fredningsnævnet har endvidere den 6. februar 1985 truffet afgørelse om er-
statning i anledning af den samtidig besluttede fredning af "Enebærstyk-
ket" i Rold Vesterskov i Arden kommune. Erstatning er tilkendt a/s Linden-
borg Gods med 400.000 kr. med renter fra afgøreIsens dato.

Fredningsnævnets afgørelser er forelagt overfredningsnævnet til efterprø-
veIse i medfør af naturfredningslovens § 25. Erstatningsfastsættelsen ved-
rørende fredningen af Madum sø og Langmosen er tillige påklage t til over-
fredningsnævnet af a/s Lindenborg Gods, Willestrup Gods, Henry R. Egholm
som ejer af ejendommen under lb.nr. 10 og Holger Bundgaard som ejer af
ejendommen under lb.nr. ll. Erstatningsfastsættelsen vedrørende frednin-



2

gen af "Enebærstykket" er tillige påklage t af a/s Lindenborg Gods. Nord-
jyllands amtsråd har anmodet over fredningsnævnet om at bestemme, at amts-
kommunen kun skal udrede 10 % af erstatningsbeløbene.

Fredningsnævnets afgørelser.

•
I afgørelsen af 6. januar 1985 om erstatning i anledning af fredningen af
"Enebærstykket" har fredningsnævnet udtalt, at erstatningen til a/s Linden-
borg Gods kan fastsættes skønsmæssigt til 15.000 kr. pr. ha for de af fred-
ningen omfattede 26,4 ha, som uden fredningen kunne være tilplantet med
sitkagran, oprundet til ialt 400.000 kr. Godset havde for fredningsnævnet
krævet en erstatning på 1.098.000 kr. baseret på skovøkonomiske tabsbereg-
ninger.

I afgørelsen af 15. november 1984 om erstatning i anledning af fredningen
af Madum sø og Langmosen har fredningsnævnet opdelt erstatningen til a/s
Lindenborg Gods i følgende poster:

tilplantningsforbud, bøgeskovspligt og søbredskrat
forbud mod gødskning og kemiske bekæmpelsesmidler
rydning ved udsigtspunkt
udbedring af afvandingssystem
stinet
restriktioner for Madum sø
ulemper
ialt

140.000 kr.
40.000 kr.
13.000 kr.

1.000 kr,.
7.000 kr.

48.000 kr.
50.000 kr.

299.000 kr.

og erstatningen til Willestrup Gods i følgende poster:

bøgeskovspligt, søkrat m.v. 312.000 kr.
forbud mod gødskning og kemiske bekæmpelsesmidler 50.000 kr.
tab ved jagtudlejning 50.000 kr.
tilplantningsforbud på agerjord 33.000 kr.
stinet 3.000 kr.
restr iktioner for Madum sø 35.000 kr.
ialt 483.000 kr.

For fredningsnævnet havde a/s Lindenborg Gods krævet en erstatning på ca.
840.000 kr. med tillæg af et beløb for ulemper og Willestrup Gods en er-
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statning på 2.754.632 kr., for begge godsers vedkommende væsentligst base-,
ret på skovøkonomiske tabsberegninger.

I afgørelsen af 15. november 1984 har fredningsnævnet endvidere tilkendt
de øvrige 8 ejere af arealer under fredningen erstatning efter en takst på
400 kr. pr. ha, dog mindst 1.000 kr. til hver ejer.

• Påstande for overfredningsnævnet .

A/S Lindenborg Gods har påstået erstatningen vedrørende :E~e~æ~sly~ket"
forhøjet til 1.023.000 kr. Godset har endvidere efter sin endelige på-
stand krævet erstatningen vedrørende Madum sø og Langmosen forhøjet til
571.800 kr. med tillæg af et efter overfredningsnævnets skøn fastsat beløb
for ulemper. De krævede erstatningsbeløb på ialt 1.594.800 kr. er i det
væsentlige baseret på skovøkonomiske tabsberegninger foretaget af Hedesel-
skabet.

Godset har til støtte for påstanden i første række gjort gældende, at fred-o
ningserstatningen må opveje det tab for godset, som kan opgøres på grund-
lag af udførlige driftsøkonomiske beregninger. Et sådant grundlag for er-
statningsfastsættelsen fjerner den usikkerhed, der er forbundet med et
skøn over nedgangen i godsets handelsværdi som følge af fredningerne.

Fredningen af "Enebærstykket" medfører, dels at den eksisterende løvskov
på arealet ikke må fjernes og de i vedmassen opsparede værdier følgelig ik-
ke kan realiseres, dels at arealet ikke må anvendes til en normal skov-
brugsøkonomisk drift.

Den eksisterende vedmasse kunne uden fredningen være realiseret ved selv-
skoveres afdrift af arealet til brænde og derved have givet godset en net-
toindtægt på 369.200 kr.

Af det fredede areal på ca. 39 ha er 28,4 ha egnet til dyrkning af sitka-
gran og nobilis. Jordværdien af disse 28,4 ha (jordens brugsværdi) ved en
sådan normal skovbrugsøkonomisk drift kan under anvendelse af det skovøko-
nomiske tabelværk fra 1984 beregnes til 653.900 kr., når der ved tilbage-
diskonteringen af de fremtidige indtægter og udgifter benyttes en kalkula-
tionsrente (realrente) på 4 % p.a. for vedproduktion og på 10 % p.a. for
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produktion af juletræer og pyntegrønt. Efter fredningen må arealet i øko-
nomisk henseende betragtes som udyrket og repræsenterer derfor ingen brugs-
værdi.

Det samlede tab for godset i anledning af fredningen af "Enebærstykket" ud-
gør således afrundet 1.023.000 kr.

Godset har på forespørgsel oplyst, at en konvertering af "Enebærstykket"
til nål ikke indgår i den driftsplan, som Hedeselskabet har udarbejdet i
1977 .

Om fredningen af ~a~u~ ~~_og ba~g~o~e~ har godset anført, at også denne
fredning medfører, at en normal skovbrugsøkonomisk drift er udelukket.
Det kan ikke, som fredningsnævnet har gjort det, tillægges betydning ved
erstatningsfastsættelsen, at de fredede arealer kun udgør en mindre del af
et stort skovdistrikt, og at godset ikke hidtil har anvendt søbreds-, mo-
se- og hedearealerne til forstmæssig drift.

Erstatningskravet er for så vidt angår denne fredning opdelt i følgende
poster:

•e
e

tilplantningsforbud
bøgeskovspligt
søbredskrat
forbud mod gødskning og kemiske bekæmpelsesmidler
rydning ved udsigtspunkt
udbedring af afvandingssystem
stinet
restriktioner for Madum sø
ialt

245.100 kr.
130.600 kr .

5.600 kr.
96.300 kr.
16.200 kr.

1.000 kr.
7.000 kr.

70.000 kr.
571.800 kr. ,

hvortil kommer et beløb for ulemper, væsentligst som følge af en forventet
formindskelse af jagtindtægter.

Godset har hertil nærmere anført:

Forbudet mod at tilplante de hidtil udyrkede arealer forhindrer, at der
plantes sitkagran på de 11 ha af Asp hede, som kan anses for tilplantnings-
egnede, og på 1,7 ha hede iøvrigt. Med en sådan tilplantning, der ville
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være en fornuftig skovbrugsmæssig disposition, ville disse arealer have en
brugsværdi af henholdsvis 212.300 kr. og 31.100 kr. Fredningen forbyder
endvidere en planlagt tilplantning af 0,2 ha af skovafdeling 610 a med en
brugsværdi herved på 1.700 kr. Efter fredningen repræsenterer disse area-
ler ingen brugsværdi, og tabet som følge af tilplantningsforbudet udgør så-
ledes 245.100 kr. Det kan ikke tillægges betydning ved erstatningsfastsæt-
telsen, at Asp hede nu er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslo-
vens § 43 a, idet disse bestemmelser først trådte i kraft den l. januar
1984. Bekendtgørelsen i 1974 af fredningssagens rejsning har indtil 19B4
udgjort den eneste retlige hindring for en tilplantning af hedearealerne.

Den bøgeskovspligt, der er pålagt ialt 2,8 ha, forhindrer, at disse area-
ler tilplantes med sitkagran, hvilket ville være udtryk for en normal skov-
brugsdrift. Da yderligere højst halvdelen af arealet kan kultiveres ved
selvforyngelse, nedsættes jordens brugsværdi som følge af fredningsbestem-
melserne med 130.600 kr.

Et 0,6 ha stort areal ved søbredden skal efter normal afdrift af den eksi-
sterende bevoksning om 20 år holdes med uproduktivt søbredskrat. Kravet
herom forhindrer en hensigtsmæssig genkultivering med sitkagran. Nutids-
værdien af jordens brugsværdi med en sådan genkultivering kan beregnes til
5.600 kr ••

e
e

Fredningsbestemmelserne om brug af gødning og ukrudt- og insektdræbende
midler nødvendiggør en ændret og dyrere kulturpleje af ca. 40 ha med ved-
producerende nåletræ og vil medføre en forøgelse af den optimale økonomi-
ske omdriftsalder. De tilbagediskonterede meromkostninger herved kan be-·
regnes til 35.100 kr. For arealer på 4,4 ha udelukker disse fredningsbe-
stemmelser endvidere, at der efter normal afdrift af bevoksningen om 30 år
kan anlægges juletræs- og pyntegrøntkulturer, og disse arealer vil derfor
blive tilplantet med sitkagran. Nutidsværdien af forskellen i jordens
brugsværdi som følge heraf kan beregnes til 61.200 kr.

Den pålagte rydning af 0,2 ha ved Langmosen er foretaget og har medført et
tab svarende til venteværdien af den på arealet værende rødgranbevoksning,
som kan beregnes til 10.200 kr. Rydningen har fremkaldt en øget storm-
faldsrisiko for den tilgrænsende bevoksning, og erstatning herfor kræves
med 6.000 kr.

/
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Alle de nævnte erstatningsberegninger bygger på det skovøkonomiske tabel-
værk fra 1984 under anvendelse af de samme kalkulationsrenter, som er be-
nyttet ved beregningen af erstatningskravet for fredningen af "Enebærstyk-
ket".

Erstatningskravet vedrørende Madum sø og Langmosen omfatter dernæst det af
fredningsnævnet tilkendte beløb på 7.000 kr. for udlæg af en 110 m lang sti
samt for almenhedens ret til kørsel på en 100 m lang strækning af en eksi-
sterende skovvej og til parkering på et 0,2 ha stort udyrket areal.

Erstatningskravet omfatter yderligere et skønsmæssigt ansat bel~b på
70.000 kr. i anledning af de særlige fredningsbestemmelser for selve søen
samt et ikke nærmere opgjort beløb for ulemper, som fredningen påfører god-
set. Disse ulemper består især i risikoen for en formindskelse af jagtind-
tægter som følge af den forstyrrelse for vildtbestanden, som et øget publi-
kumsbesøg vil medføre. Jagtudleje indbringer i dag godset 213 kr. pr. ha
udlejet areal.

e
e
e

Under henvisning til fredningssagens langvarighed påstås principalt den
samlede erstatning og subsidiært en del af erstatningen forrentet fra et
tidligere tidspunkt end datoerne for fredningsnævnets afgørelser henholds-
vis den 15. november 1984 og den 6. februar 1985. I det omfang, hvori for-
rentningen først sker fra disse datoer, bør fredningssagens langvarighed
påvirke det skøn, der må anlægges ved fastsættelsen af den samlede fred-
ningserstatning.

Godset har iøvrigt oplyst, at dets samlede areal udgør 7.807 ha, hvoraf
3.942 ha er forstmæssigt drevet skov (889 ha med løvtræ og 2.932 ha med nå-
letræ, heraf ca. 120 ha til juletræer og pyntegrønt). Den ansatte ejen-
domsværdi ved årsreguleringen pr. l. april 1985 udgjorde 59,75 mill. kr.,
heraf grundværdi ca. 29,4 mill. kr. Ejendomsværdien ved vurderingen pr.
l. april 1984 var 52 mill. kr., heraf grundværdi 26 mill. kr.

Willestrup Gods har påstået erstatningen forhøjet til 1.176.000 kr. På-
standen er i det væsentlige baseret på skovøkonomiske tabsberegninger fore-
taget af Dansk Skovforening og er opdelt i følgende poster:
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bøgeskovspligt, søkrat m.v.
forbud mod gødskning og kemiske bekæmpelsesmidler
tab ved jagtudlejning
udarbejdelse af driftsplaner
tilplantningsforbud på agerjord
stinet
restriktioner for Madum sø
ialt

908.000 kr.
113.000 kr.

73.000 kr.
15.000 kr.
14.000 kr.

3.000 kr.
50.000 kr.

1.176.000 kr.

Godset har til støtte for påstanden gjort gældende, at størstedelen af be-
løbet udgør det tab for godset, som kan opgøres på grundlag af udførlige
driftsøkonomiske beregninger, der overvejende er baseret på det skovøkono~
miske tabelværk fra 1984 under anvendelse af den samme kalkulationsrente
(realrente), som a/s Lindenborg Gods har benyttet. Godset har endvidere
gjort gældende, at det samlede erstatningskrav ikke overstiger den nedgang
i godsets handelsværdi ved kontant betaling, som fredningen forårsager.

•e
e

Det væsentligste tab for godset, som fredningen medfører, skyldes fred-
ningsbestemmelserne for godt 22 ha om bøgeskovdrift og opretholdelse eller
etablering af lav løvtrævegetation ved søbredden. Bøgeskoven på 21 ha har
nu en alder af 125 år og ville i dag være fældet, hvis fredningssagen ikke
havde verseret. En del af dette areal, ca. 3 ha, ville af hensyn til skov-
stabiliteten også uden fredningen være holdt bevokset med bøg, men for den
øvrige del afskærer fredningen godset fra en ellers fornuftig tilplantning
med rødgran og for enkelte arealers vedkommende nordmannsgran. Fredningen
fremkalder derved et tab, der kan beregnes til 889.250 kr.

I de pågældende skovafdelinger findes nogle utilplantede arealer, væsent-
ligst mose og eng, som efter fredningsbestemmelserne ikke må tilplantes.
Enkelte af disse arealer er imidlertid egnede til tilplantning med rødgran.
Forbudet mod en sådan tilplantning fremkalder et tab, der kan beregnes til
18.280 kr.

Forbudet mod at anvende gødningsstoffer og kemiske bekæmpelsesmidler på de
fredede skovarealer vil fordyre anlægget og plejen af nykulturer og medfø-
re risiko for tilvækstnedgang som følge af insektangreb. Forbudet vil til-
lige forhindre, at der kan dyrkes pyntegrønt på et dertil egnet areal på
ca. l ha. Tabene som følge af disse forhold kan beregnes til henholdsvis
54.100 og 58.500 kr.
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Den jagtlejeindtægt, som godset i dag oppebærer for 1.371 ha (heraf 1.013
ha skov), udgør årligt 106 kr. pr. ha, men er utidssvarende. Når de nugæl-
dende jagtlejeaftaler udløber i 1987/88, vil jagtlejen blive forhøjet til
211 kr. pr. ha, idet den betydelige forekomst af kronvildt gør jagten sær-
lig attraktiv. Udvidelsen af almenhedens adgang til området vil imidler-
tid medføre en væsentligt øget uro, som kan skade kronvildtbestanden. Der
må derfor påregnes en nedgang i den ellers opnåelige jagtlejeindtægt med
årligt 100 kr. pr. ha for de 73 ha under godset, som fredningen omfatter.
Ved rentefoden 10 % udgør det kapitaliserede tab følgelig 73.000 kr.

Fredningsbestemmelserne om opretholdelse af nærmere angivne vegetationsty-
per på dele af de fredede skovarealer gør det nødvendigt for godset at ud-
arbejde jævnlige driftsplaner. Godset påføres herved en løbende merudgift,
der med en rentefod på 10 % kan kapitaliseres til et tab på 15.000 kr.

Tilplantningsforbudet forhindrer ud over det tidligere nævnte forhold, at
2 ha agerjord, der er velegnet til pyntegrøntdyrkning, overgår til denne
anvendelse, når den nuværende bortforpagtning af jorden ophører. Tabet
som følge heraf kan beregnes til 14.000 kr.

•e
e

De krævede beløb på 3.000 kr. for ulemper som følge af, at en privat vej l

en længde af 300 m åbnes for almenhedens færdsel, og på 50.000 kr. for det
tab, som fredningsbestemmelserne for selve søen påfører godset, er ansat
skønsmæssigt.

Erstatningsberegningerne er opgjort i prisniveauet pr. 15. november 1984,
og den samlede erstatning påstås derfor forrentet fra denne dato.

Godset har iøvrigt oplyst, at dets samlede areal udgør 1.920 ha, hvoraf 859
ha er forstmæssigt drevet skov (159 ha med løvtræ og 700 ha med nåletræ).
Den ansatte ejendomsværdi ved årsreguleringen pr. l. april 1985 udgjorde
33, l mill. kr.

Henry R. Egholm har uden nærmere begrundelse påstået en forhøjelse af den
erstatning på 1.000 kr., som fredningsnævnet har tilkendt ham.

Holger Bundgaard har krævet sig tilkendt en erstatning på 270.000 kr. og
herved anført, at han som følge af fredningssagen har måttet lukke traktør-
stedet og feriekolonien "Madumsøhus".



9

Miljøministeriet har under sagernes behandling for overfredningsnævnet ud-
talt, at erstatningsbeløbene til de to godser bør fastsættes ud fra en sam-
let bedømmelse af den nedgang i ejendommenes handelsværdi, som fredningen
forårsager. Ministeriet har på dette grundlag kunnet acceptere frednings-
nævnets erstatningstilkendelser og har derfor ikke påklaget fredningsnæv-
nets afgørelser, uanset at fredningsnævnet i afgørelsen vedrørende Madum
sø og Langmosen har opdelt erstatningsbeløbene til godserne i en række pos-
ter. Ministeriet må afvise, at erstatningsfastsættelsen kan baseres på
skovøkonomiske tabsberegninger. Sådanne beregninger kan belyse, hvordan
fredningsbestemmelserne medfører forskellige virkninger i økonomisk hense-
ende for forskellige arealer, men beregningerne må tilsidesættes, hvis de
- som i det foreliggende tilfælde - vil føre til erstatningsbeløb, som
overstiger den af fredningen følgende nedgang i ejendommenes handelsværdi.

Skovstyreisen under miljøministeriet har i øvrigt fremsat bemærkninger til
de skovøkonomiske tabsberegninger, som godserne har ladet udføre.

•e
e

For så vidt angår "Enebærstykket" under als Lindenborg Gods har skovstyreI-
sen navnlig anført, at godsets erstatningskrav forudsætter, at en konverte-
ring af hele det fredede areal til nål besluttes nu, og at selvskovningen
udføres på kun et år. Da der i mange år ikke er foretaget ændringer af be-o

voksningen på "Enebærstykket", er det ikke sandsynligt, at der uden fred-
ningen ville være foretaget en øjeblikkelig konvertering. Træffes beslut-
ningen først om 10 år, skal det af Hedeselskabet opgjorte tab som følge af
nedgangen i jordens brugsværdi alene af den grund reduceres med en tredje-
del. Det er heller ikke realistisk, at rydningen af den eksisterende be-
voksning kan ske på kun et år, og en udvidelse af rydningsperioden vil ned~
sætte den beregnede realiseringsværdi. Endvidere har Hedeselskabet set
bort fra, at der også efter fredningen vil fremkomme hugstindtægter. Her-
til kommer, at en konvertering til nål må antages at ville mindske de el-
lers mulige jagtlejeindtægter.

Angående de arealer under fredningen af Madum sø og Langmosen, som tilhø-
rer als Lindenborg Gods, har skovstyreIsen især anført, at Hedeselskabet
har ansat jordværdien af hedearealerne ved tilplantning med sitkagran for
højt, idet der ville blive tale om en særdeles uregelmæssig bevoksning med
megen rand, og idet der ikke er taget hensyn til den øgede ejendomsbeskat-
ning, når arealerne overgår til produktiv anvendelse. En korrektion for
disse forhold vil nedsætte det af Hedeselskabet beregnede tab med ca.
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100.000 kr., hvortil kommer et sandsynligt fald i de ellers mulige jagtle~
jeindtægter. Endvidere må det antages, at hele det bøgeskovpligtige areal
kan genkultiveres ved selvforyngelse, og alene dette forhold vil reducere
det skovøkonomisk opgjorte tab med ca. 50.000 kr. Skovstyreisen kan hel-
ler ikke anerkende de beregnede tab som følge af forbudet mod at anvende
kemiske bekæmpelsesmidler. Dels er den af Hedeselskabet ansatte meromkost-
ning ved mekanisk renholdelse for høj, ligesom en sådan renholdelse ikke
kan antages at ville medføre en stagnationsperiode og dermed forøget om-
driftsalder, og dels er det ganske urealistisk at basere en erstatnings-
fastsættelse på, at fredningen forhindrer en juletræs- og pyntegrøntdyrk-
ning, der først kunne påbegyndes om 30 år under i dag ukendte markedsfor-
hold. Ud fra en skovøkonomisk vurdering må tabet som følge af kemikalie-
forbudet derfor reduceres med ca. 65.000 kr.

•e
e

Om arealerne, der tilhører Willestrup Gods, har skovstyreisen især anført,
at forbudet mod på ca. 18 ha at konvertere bøg til nål fremkalder et mindre
tab for godset end beregnet af Dansk Skovforening, bl.a. fordi selvforyng-
else må antages at være mulig, og fordi det ikke er sandsynligt, at konver-
teringen ville være gennemført på kun et år. Endvidere er en del af dette
areallystskov i et indhegnet område med sommerbeboelse og kan ikke anta-
ges at ville blive konverteret til nål, selvom fredning ikke var sket.
Skovstyreisen finder, at det skovøkonomisk beregnede tab for kravene om bø-·
geskovdrift på nærmere angivne arealer, om opretholdelse af lav løvtrævege-
tation ved søoredden og om bibeholdelse af de hidtil utilplantede arealer
i de pågældende skovafdelinger er ganske væsentligt mindre end beregnet af
Dansk Skovforening. Heller ikke forbudet mod at anvende kemiske bekæmpel-
sesmidler vil medføre de påståede tab, dels fordi forbudet ikke kan anta-
ges at bevirke tilvækstnedgang, dels og navnlig fordi der er rigelig mulig-
hed for dyrkning af pyntegrønt på godsets arealer iøvrigt.

Nordjyllands amtsråd, der ligesom miljøministeriet ikke har påklaget fred-
ningsnævnets erstatningstilkendelser, har under sagernes behandling for
overfredningsnævnet udtalt sig som ministeriet om principperne for erstat-
ningsfastsættelsen. Amtsrådet finder derfor, at også erstatningsbeløbene
til de to godser bør ansættes efter takster (beløb pr. ha), således som
det er sædvanligt ved tilkendelse af fredningserstatning.

For så vidt angår "Enebærstykket" under a/s Lindenborg Gods har amtsrådet
fremhævet de samme forhold, som er anført af skovstyreisen, og finder en
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erstatning på 8.000 kr. pr. ha eller ialt ca. 314.000 kr. for rimelig.

Amtsrådet har dog ikke af den grund villet indbringe fredningsnævnets til-
kendelse af en erstatning på 400.000 kr. for overfredningsnævnet.

For så vidt angår de arealer under fredningen af Madum sø og Langmosen, som
tilhører de to godser, må der efter amtsrådets opfattelse ved erstatnings-
fastsættelsen anvendes forskellige takster for de forskellige slags area-
ler.

For bøgeskovspligten på 2,8 ha under a/s Lindenborg Gods og på 21 ha under
Willestrup Gods har fredningsnævnet tilkendt erstatning med 15.000 kr. pr.
ha. Amtsrådet vil i betragtning af bøgeskovspligtens nærmere udformning i
fredningsbestemmelserne ikke have indvendinger mod, at denne erstatning
forhøjes til 20.000 kr. pr. ha.

Forbudet mod tilplantning af visse arealer bør derimod ikke erstattes med
mere end 400 a 1.000 kr. pr. ha, og kravet om opretholdelse eller etable-
ring af søbredskrat bør ikke erstatttes med mere end 400 kr. pr. ha.

•e
e

Fredningsbestemmelserne om begrænset brug af gødning, insektgifte og plan-
tegifte kan begrunde en erstatning på 1.000 kr. pr. ha, som er berørt af
disse bestemmelser, og for hvilke der ikke i øvrigt tilkendes f~edningser-
statning, d.v.s. ca. 60 ha under a/s Lindenborg Gods og ca. 12 ha under
Willestrup Gods.

Fredningsbestemmelserne for selve søen kan ikke anses for synderlig tabs-
forvoldende og bør ikke erstattes med mere end 200 kr. pr. ha søareal.

Amtsrådet kan ikke anerkende, at fredningen skulle forringe jagten på area-
lerne.

Overfredningsnævnets beslutninger.

I sagens behandling har deltaget 8 af overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet har ved andre afgørelser af dags dato tiltrådt, at
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fredningerne af Madum sø og Langmosen og af "Enebærstykket" i Rold Vester-
skov gennemføres med den afgrænsning af fredningsområderne og med det ind-
hold af fredningsbestemmelserne, som fredningsnævnet har bestemt.

Fredningserstat~ingen må fastsættes til beløb, der udligner de tab, som
fredningerne påfører de berørte ejere, og som kan antages at svare til den
nedgang i ejendommenes handelsværdi ved kontant betaling, som fredningerne
medfører.

•••

For så vidt angår erstatningerne til a/s Lindenborg Gods og Willestrup Gods
bemærkes indledningsvis, at de foreliggende skovøkonomiske tabsberegninger
kun kan tillægges en vis vejledende betydning ved erstatningsfastsættelsen,
og at der derfor ikke findes anledning til en detaljeret stillingtagen til
de enkelte bestanddele af disse beregninger. En væsentlig forudsætning for
resultatet af de anvendte skovøkonomiske beregningsmodeller er imidlertid
valget af kalkulationsrentefod, idet selv beskedne ændringer af rentefoden
vil føre til betydelige udsving af det beregnede tab. Hvis de af godserne
benyttede rentesatser på 4 % p.a. for vedproduktion og 10 % p.a. for pro-
duktion af juletræer og pyntegrønt ændres til henholdsvis 5 % og 12 % p.a.,
vil alene denne ændring føre til, at de beregnede tab reduceres med ca.
400.000 kr. vedrørende "Enebærstykket", henved 250.000 kr. for de øvrige
arealer under a/s Lindenborg Gods og mere end 100.000 kr. for arealerne un··
der Willestrup Gods. Uanset at skovstyreisen ikke har anfægtet de rente-
satser, som godserne har benyttet i tabsberegningerne, findes godsernes tab
som følge af fredningerne ikke at kunne baseres på disse satser.

Til erstatningskravene fra ~/~~i~d~~~o~g_G~d~ bemærkes herefter:

Det kan som anført af skovstyreisen ikke antages, at godset, hvis fred-
ningssagen for "Enebærstykket" ikke var rejst i 1982, ville have truffet
beslutning om senest i 1985 at konvertere hele det tilplantningsegnede
areal til nål, eller at rydningen af den eksisterende bevoksning ved selv-
skovere kunne være gennemført på kun et år. Endvidere vil fredningen ikke
afskære godset fra enhver fremtidig indtægt af "Enebærstykket", og der kan
heller ikke ses bort fra, at en tilplantning med nåletræer på størstedelen
af arealet vil nedsætte områdets funktion som fourageringsareal for kron-
vildt og dermed reducere værdien af godsets jagt.

Forbudet mod tilplantning af hedearealerne i fredningsområdet ved Madum sø
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og Langmosen har været virksomt siden 1974. Uanset de nugældende bestem-
melser i naturfredningslovens § 43 a tilkommer der derfor godset erstat-
ning i anledning af forbudet. Der må imidlertid gives miljøministeriet
medhold i, at Hedeselskabet har ansat jordværdien ved tilplantning af den
dertil egnede del af Asp hede til et noget for højt beløb. Endvidere er
det ikke sandsynliggjort, at godset ville have gennemført tilplantningen
før 1984, hvis fredningssagen ikke var blevet rejst, og erstatningen må
yderligere nedsættes skønsmæssigt under hensyntagen hetil •• Der må gives godset medhold i, at fredningsbestemmelserne om opretholdelse
af bøgeskov og søbredskrat og om brugen af gødningsstoffer og ukrudt- og
insektdræbende midler påfører godset særlige tab. Det tør ikke afvises, at
kun halvdelen af det bøgeskovpligtige areal kan kultiveres ved selvforyng-
else, men der må i nogen udstrækning gives skovstyrelsen medhold i den
fremsatte kritik af Hedeselskabets tabsberegning vedrørende forbudet mod
gødskning og brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Fredningsbestemmelserne for selve Madum sø kan ikke anses for at være syn-
derlig tabforvoldende, og den ved fredningen udvidede adgang for offent-
ligheden kan ikke antages i væsentlig grad at ville påvirke godsets jagtle-·
jeindtægter.

e
e
•

Der findes herefter at burde tilkendes a/s Lindenborg Gods en erstatning
på 800.000 kr. i anledning af begge de omhandlede fredninger, idet der her-
ved er taget hensyn til tidspunktet for forrentningens påbegyndelse, jfr.
nedenfor. Beslutningen herom er truffet med 6 stemmer mod 2. Et mindre-
tal på et medlem har stemt for at tilkende godset en samlet erstatning på
900.000 kr. med renter som bestemt af flertallet. Et andet mindretal på
et medlem har stemt for at stadfæste fredningsnævnets afgørelser.

Til erstatningskravet fra ~iJle~tr~p-fq9~ bemærkes ud over det indlednings-
vis anførte:

Som anført af godset er det navnlig fredningsbestemmelserne om opretholdel-
se af den eksisterende fældningsmodne bøgeskov, der fremkalder det tab, som
godset lider i anledning af fredningen, og herunder især den manglende mu-
lighed for snarlig realisering af hele den bestående vedrnasse. Der kan dog
ikke gives godset fuldt medhold i, at tabet udgør det af Dansk Skov forening
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beregnede beløb med korrektion for ændret kalkulationsrente. Det må såle-
des navnlig antages, at den uden fredningen bestående mulighed for konver-
tering til nål ikke ville være blevet udnyttet i hele det af Dansk Skov-
forening forudsatte omfang, ligesom det ved erstatningsfastsættelsen må ta-
ges i betragtning, at bøgeskoven medvirker til at forlene godset med en
særlig herlighedsværdi.

Også fredningsbestemmelserne om brugen af gødningsstoffer og kemiske bekæm-
pelsesmidler vil påføre godset et særligt tab. Det beløb, som Dansk Skov~
forening har beregnet som tab, må imidlertid nedsættes væsentligt, navnlig
fordi der uden vanskelighed vil kunne dyrkes pyntegrønt på andre af godsets
arealer, således at godsets indtægter ved dyrkning af pyntegrønt ikke i
særlig høj grad kan antages påvirket af fredningen.

Fredningsbestemmelserne for selve Madum sø kan ikke anses for at være syn-
derlig tabforvoldende, og den ved fredningen udvidede adgang for offent-
ligheden kan ikke antages i væsentlig grad at ville påvirke godsets jagtle-
jeindtægter.

Der findes herefter at burde tilkendes Willestrup Gods en erstatning på
900.000 kr. i anledning af fredningen. Beslutningen herom er truffet med
7 stemmer mod en. Mindretallet ha~ stemt for at stadfæste fredningsnævnets
afgørelse.e

e
e

Til erstatningskravet fra Ho~g~r_B~ngg~aE~bemærkes, at fredningen indehol-
der en principiel ret for ejeren til påny at indrette den bygning på
matr.nr. l l, Rav, der tidligere har været benyttet til feriekoloni, til
dette formål eller omdanne den til cafeteria. Selvom ejerens lukning af
traktørstedet og feriekolonien "Madumsøhus" ikke har været nødvendiggjort
af fredningssagens rejsning, må fredningssagen antages at have påført eje-
ren særlige ulemper, som det kan være rimeligt at tilkende ham en vis er-
statning for. Den erstatning på 1.000 kr., som fredningsnævnet har til-
kendt, findes derfor at burde forhøjes til 5.000 kr. Beslutningen herom er
truffet enstemmigt.

Den erstatning på 1.000 kr., som fredningsnævnet har tilkendt ~aEt!n_D~v~d:
~Q Qg_N!e~s_~~r~ Qa~iqse~ som ejere af ejendommene under lb.nr. 4, beror
på en fejlagtig beregning af størrelsen af det fredede areal under ejendom-
mene. Da fredningen omfatter 5,1 ha af ejendommene, forhøjes den tilkendte
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erstatning til afrundet 2.000 kr.

Fredningsnævnets ~v~i~~_~~~t~t~i~g~~i~k~nj~l~~~ stadfæstes. Beslutningen
herom er truffet enstemmigt.

Erstatning for de omhandlede fredninger tilkendes herefter de enkelte ejere
således:

a/s Lindenborg Gods BOO.OOO kr.

Willestrup Gods v/godsejer Vincents Iuul 900.000 kr.

K.F.U.K. i Alborg (matr.nr. l ~ og l ~, Rav) 1.000 kr.

Mona Lissy Kristensen (matr.nr. 2 ~, 7 ~ og 8~, Rav) 2.400 kr.

Martin Davidsen og Niels Chr. Davidsen (matr.nr.
l ~ og l y, Rav) 2.000 kr.

J. Bernhard Johansen og Annelise Andersen
(matr.nr. l ~ og 7 ~, Rav) 1.000 kr.

e
e
e

Narayananda Universal Yoga Trust og Ashrama
(matr.nr. l Q, Rav) 1.200 kr.

Jørgen Leth Svendsen (matr.nr. l ~, Rav) 1.000 kr.

Henry R. Egholm (matr.nr. l~, Rav) 1.000 kr.

Holger Bundgaard (matr.nr. l l, Rav) 5.000 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, med
en årlig rente, der er l % højere end den af Danmarks Nationalbank til en-
hver tid fastsatte diskonto. Begyndelsestidspunktet for forrentningen
fastsættes til 15. november 1984 for samtlige erstatningsbeløb.

Fredningsnævnet har tillagt de to godser godtgørelse for sagkyndig bistand
med ialt 59.267,60 kr. til a/s Lindenborg Gods og 92.903 kr. til Willestrup
Gods. Efter naturfredningslovens § 31 kan fredningsnævnets afgørelser om
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godtgørelse for nødvendige udgifter til sagkyndig bistand under sagens be-
handling for fredningsnævnet ikke påklages til over fredningsnævnet.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagernes behandling for over fred-
ningsnævnet tillægges der a/s Lindenborg Gods 50.000 kr. og Willestrup Gods
75.000 kr.

Efter enstemmig beslutning udredes det samlede erstatningsbeløb på
1.714.600 kr. med renter og de tilkendte omkostningsbeløb på ialt 125.000
kr. med 90 % af staten og 10 % af Nordjyllands amtskommune.

Overfredningsnævnets ovenstående afgørelse af erstatningsspørgsmålene i sa-
gerne kan efter naturfredningslovens § 30 påklages til Taksationskommissio-
nen vedrørende naturfredning (adresse: Amaliegade 13, 1256 København K) af
de ejere, som har indbragt fredningsnævnets afgørelser for overfrednings-
nævnet, samt - for så vidt angår de forhøjede erstatninger - af miljømini-
steren og Nordjyllands amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, over-
fredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågældende. Størrelsen af de
tilkendte omkostningsbeløb kan dog ikke påklages til taksationskommissio-
nen.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemførelse er
afhængig af, at folketingets finansudvalg giver tilslutning til erstatnin-
gens udbetaling.

e
e
e

overfredningS~ vegne

/(cd ~cCC-L-'

Bendt Andersen
overfredningsnaavnets formand
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds's

• a f g ø r e l s e

af lS.november 1984

om fredning af Madum sø og Langmosen i Arden og Skørping kommuner,
Nordjy1Jands amt. (Sag nr. 187/73) .

• AF

Sa g nr. l 87/73 .



Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds har den 15. november 1984 truffet følgende

a f g ø r e l s e

,

om fredning af Madum sø og Langmosen i Arden og Skørping kommu-
ner, Nordjyllands amt. (Sag nr. 187/73).
I Sagens forhistorie og rejsning.

Efter at godsejer A.]uul, Villestrup, ved skrivelse af
ll.marts 1969 havde ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til
at anlægge en campingplads på et godset tilhørende areal syd-
øst for Madum sø, fremsatte Danmarks Naturfredningsforening
ved skrivelse af 9.december 1969 forslag til fredning af Ma-
dum sø med omgivelser med det formål dels at værne de meget
betydelige naturvidenskabelige interesser, der er knyttet til
søen, og dels at bevare det sparsomt bebyggede områdes land-
skabelige kvaliteter.

Bekendtgørelse om fredningssagens rejsning skete i Stats-
tidende og i de lokale blade for den 31.december 1969. Alminde-
ligt møde afholdtes den 2.marts 1970 og blev efterfulgt af
yderligere møder den 2. og 13.juli 1970 og den 6.juli 1973.

Fredningssagen omfattede - foruden den umatrikulerede
Madum sø tilhørende godserne Lindenborg og Villestrup - helt
eller delvis følgende ejendomme:

l: Matr.nr.re l a Asp bys skov, l ~ Rav, 7 Asp by og
25 ~ Hellum by alt af Torup nu tilhørende A/S Lin-
denborg Gods.

2· Matr. nr. l d Rav, Torup, tilhørende Kristelig For-
ening for Unge Kvinder og

3: Matr. nr. l f Villestrup Hovedgaard og matr. nr.
4 d Akselterp alt af Astrup nu tilhørende godsejer
Vincentz Georg ]uul, VillestTup, 9510 Arden.

Eftet at lodsejer nr. 2 - K.F.U.K. - den lo.februar 1971
havde ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en
toiletfløj til den på matr. nr. l ~ Rav omkring 1930 opførte
og til feriekoloni benyttede bygning, blev der den 24.maj 1972
afsagt en delkendelse om fredning af matT. nr. l d Rav og i
,tilslutning hertil underskrevet deklaration, alt tinglyst den
25.maj 1972, hvorefter Fredningsnævnet meddelte tilladelse til
opførelse af den ansøgte toiletfløj på nærmere angivne vilkår,

•
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og ejeren indgik på - uden erstatning - at frede ejendommen
i overensstemmelse med den nedlagte fredningspåstand. Heref-
ter udgik denne ejendom af fredningssagens videre behandling.

Delkendelsen er ikke indbragt for Overfredningsnævnet.~ ~
Den 2.april 1974 afsagde Fredningsnævnet kendelse om-

fattende de to øvrige af fredningsbegæringen af 9.december
1969 omfattede ejendomme. ved kendelsen pålagdes frednings-
bestemmelser i hovedsagen svarende til den nedlagte frednings-
påstand, ligesom der tillagdes de to lodsejere erstatninger.

Denne fredningskendelse er indbragt for Overfrednings-
nævnet af såvel de to lodsejere A/s Lindenborg Gods og gods-
ejer Vincentz Georg Juul som af Nordjyllands amtsråd og Fred-
ningsplanudvalget for Nordjyllands amt.

Under fredningssagens behandling blev der af Naturfred-
ningsrådet rejst spørgsmål om udvidelse af fredningsområdet.

Ved skrivelse af 29.maj 1973 indbragte Fredningsplan-
udvalget for Nordjyllands amt og Danmarks Naturfredningsfor-
ening sag om udvidelse af den ved skrivelse af 9.december
1969 foreslåede fredning af Madum sø med omgivende arealer og
om fredning af den øst for søen liggende Langmose.

Behandlingen af denne sag, der tillige omfattede de
førnævnte af Danmarks Naturfredningsforenings begæring af 9.
december 1969 berørte ejendomme, blev ved fredningskendelsen
af 2.april 1974 udskudt til særskilt behandling.

Overfredningsnævnet har stillet behandlingen af fred-
ningskendelsen af 2.april 1974 i bero til afventning af Fred-
ningsnævnets afgørelse i sagen efter fredningsbegæringen af
29.maj 1973 .

Fredningsbegæringen af 29.maj 1973 er bekendtgjort i
Statstidende, Jyllandsposten og Aalborg Stiftstidende den
28.februar 1974 og udsendt til de berørte lodsejere den 6.
marts 1974.

ved skrivelse af 24.oktober 1975 foreslog Frednings-
nævnet de af delkendelsen af 24.maj 1972 og fredningskendelsen
af 2.april 1974 omfattede lodsejere og de ankende og ankebe-
rettigede efter kendelsen af 2.april 1974, at Fredningsnæv-
net - som foreslået af Fredningsplanudvalget i dets ankeskri-
velse af 29.april 1974 - fik mulighed for at afsige en sam-
let kendelse for hele det af de fremsatte fredningsbegæringer
omfattede område, og at de iværksatte anker til Overfrednings-

•
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•

nævnet frafaldtes, samt at nævnet i forbindelse med en samlet
kendelse ophævede de to tidligere kendelser i sagen.

De tilskrevne har dels ved særskilt skrivelse og dels på
det almindelige møde den ll.december 1975 tiltrådt nævnets for-
slag.Almindeligt møde er afholdt den ll.december 1975 efter
bekendtgørelse i Aalborg Stiftstidende 24.november 1975 og i
Statstidende og Jyllandsposten 25.november 1975 samt efter
særskilt indkaldelse af 21.november 1975 til samtlige inter-
esserede. Besigtigelse er afholdt den 4.november 1976, hvor-
hos der senere er afholdt møder og besigtigelser med alle lods-
ejere eller enkelte af disse .
II Fredningspåstandene.

Fredningsplanudvalgets og Danmarks Naturfredningsfor-
enings ved rejsningsskrivelsen af 29.maj 1973 nedlagte fred-
ningspåstand går dels ud på fastsættelse af detaillerede be-
stemmelser for de fredede arealerns benyttelse og pleje for
at sikre disses rekreative og naturvidenskabelige værdier,
dels på - udover de i naturfredningsloven indeholdte regler
for almenhedens færdsel og ophold og under behørig hensynta-
gen til de naturvidenskabelige værdier - at give almenheden
mulighed for gående færdsel rundt om søen og mosen og for
badning fra begrænset område af søbredden samt for udvidelse
af to nærmere angivne parkerings- og opholdsarealer, såfremt
areal hertil kan erhverves af det offentlige.

Fredningspåstanden går endvidere ud på fastsættelse af
dyrkningsregler for de indenfor det fredede værende bevoks-
ninger, herunder opretholdelse af lav og åben bevoksning
langs søens nord- og østbred, skabelse af udsigtsmulighed
over søen fra den offentlige vej ved søens østbred samt løv-
skovspligt på et skovareal syd for Langmosen.

Danmarks Naturfredningsforening har på et den 8.okto-
ber 1981 afholdt fredningsmøde udvidet fredningspåstanden,
således at der af Villestrups skov "Kærbjergene" beliggende
syd for søen medtages yderligere ca. 2 ha bøgeskov, og at
såvel dette areal som arealet mellem den foreslåede fred-
ningsgrænse og søen pålægges bøgeskovspligt, samt at to vest
for søen beliggende bøgeskovsarealer tilhørende Lindenborg
ligeledes pålægges bøgeskovspligt.

•

,

4



- 4 -

Nordjyllands amt har ikke fremsat indvendinger mod <len
af Danmarks Natl.J.rfredningsforening foretagne udvidelse af
frEdningspåstanden, men har taget forbehold overfor d~ af
bøg(;sl<ovspligten følgende merudg 1fter.
]TI ~f' fredningspåstanden af 29.maj 1973 berørte lodsejere

og e,iendomme:

•
~~~.~ . ~529.~~j~!:_~~~l t!~!.!:~~!:~:.. . _

l A/S Lindenborg Gods, l a As}' bys skov, Torup.
postbox 17, 7" by, "
østeL'gade 21, l c Rav, "

__ .. . 2~.J.:~__ ~~~~.: ~~~_~~!l.~!!2_~ll. ~ _

2 K.F.U.K.,
v./Tnqer Jepsen,
Kastetvej 1l3,
9000 Aalboro.---------_._--------------~-------------------------------------

l s Rau, Torup.

• 3 Mona Lissy Kristensen, " a Rav, rrorup oc.

Aspvej 13, Rauf, 3 a " "
9;)20 Slcjrping. 7 c " II

!.~ - " ",j.

Hartin Davic1.:-;en07-
~jicl~~ r;:hl"'. D_:-Tlu-C:Cl"I,
r:.J(luJr~c\T~~J ", l~if lJ lln~l,

~) =J 2 ') S~,...'Y' r, _-;, l
.._----------------------------------------------------------------

-, f

'o
.2c1 \f l

"

I

J. [;c:rl12121'LlJohcmsen, l m Rav, Torup.
• J'.1Cldt!X1:::;evej40, Hellu ..]l1, 7 13" " II

__.__ . . 2~~52__ ~~~!:E1:~8:.:.. = _
~ Godsejer Vincentz G. l Kærbjerg, Astrup.

Juul, l f. Villestrup Hoved9aard,
____ . ~ll~~2.!E~El._2~~~_~<:!.~~~ 6~!E~:E~ _

l'id1igcre:
Inger Kirkegaard,
Vende1bogade 17,
9000 Aalborg.
Nu: N.U. Yoga Trost l b Rav, Torup.
og Ashrama,
Kalvsumadevej 75,______________~ZZ2__Qy~~i~il.:.. _

7

8 Tidligere:
Civilingeniør H.Holmguist,
Vin]cel All~ 8,
9000 Aalborg.
Nu: Jørgen Leth Svendsen,
Jordmodervej 2, l v Rav, Torup.
Bislev, 9240 Nibe.------------------------------------------------------------------
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~~~~ ~~~2~j~~_~~~~ ~~!~~~~~~ _
9 Tidligere:

Ninnemann Andersen,
Frægelund, 9520 Skørping.
Nu:
Martin Davidsen og
Niels Chr. Davidsen, l ~ Rav, Torup.
Madumsøvej 38, Hellum,_______________2~g~_~~~~Ei~E~ _

lo Ingeniør Henry R.Egholm, l ~ Rav, Torup.
Fredebomarken 13, Gjøl,______________211~__6~ele~~~ _

11 Holger Bundgaard, l l Rav, Torup.
Madumsøhus, Hellum,______________2~g~_~~~~Ei~E~ _

12 Birthe Bach Holm, l k Rav, Torup.
Ulspilsager 35,______________gZ2!_Q~~~~~~ _

IV Områdets fredningsværdighed belyst ved uddrag af viden-
skabelige erklæringer og udtalelser.
A: Vedrørende Madum sø.--------------------

•

l: Københavns Universitets Ferskvandsbiologiske Labora-
torium (amanuensis cand.mag. Jens Thorup) har i skrivelse af 7.
august 1969 bl.a. udtalt:

"Madum sø er enestående blandt vore søer og er den danske
sø, der kommer de alpine klarvandssøer nærmest. Dette viser sig
først og fremmest i vandets ringe indhold af næringssalte (led-
ningsevne = 7 pmho, til sammenligning Esrom sø ca, 320 pmho) og
den deraf følgende ringe planktonproduktion. Heraf følger den
meget store klarhed, vandet har, idet lyset de fleste steder
er i stand til at trænge helt ned til bunden. Også i flora og
fauna er ligheden stor. Endelig er søen karakteriseret ved sit
meget sure vand, idet der er målt surhedsgrader helt ned til
4,5 (Iversen 1929), hvorimod den næppe kommer over 5,5.

Disse forhold medfører, at man i søen finder en meget
særpræget flora og fauna. Således findes alle de for nærings-
fattige søer karakteristiske planter, bl.a. Juncus supinus,
Lobelia, Litorella og Isoetes Lacustris. Søen henregnes der-
for til Lobelia-søerne .

O~så planteplanktonet udv~er meget karakteristiske træk.

Faunaen giver indtryk af at være artsfattig, men rummende
karakteristiske og til dels sjældne arter .

Af ovenstående vil fremgå, at man i Madum sø har et over-
6
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ordentlig særpræget ferskvandsmiljø, der er ganske enestående
i dansk natur. Desværre er det også et meget sårbart miljø ...

Såfremt en fredning af søen skal have nogen betydning
udfra et ferskvandsbiologisk synspunkt, er det derfor vigtigt,
at der ved fredningen skabes effektiv sikkerhed for, at intet
spildevand, renset som urenset, får adgang til søen .

"
2: Aarhus Universitets botaniske Institut (lektor Hans

Mathiesen) har i skrivelse af S.november 1969 bl.a. udtalt:
"Både i forsknings- og undervisningsmæssig henseende er

Madum sø af stor limnologisk og botanisk interesse .
For søbreddernes vedkommende må det bemærkes, at der fra til-
svarende søer i Midtjylland foreligger erfaringer for, at en
fri og omfattende anvendelse til rekreative formål medfører
vidtgående ændringer af breddens karakter. I værste fald bliver
søbredden vegetationsløs, tiltrampet eller pløret .

Madum sø er således en af de danske søer, som er mest
værdifuld i forbindelse med fortsatte - og fremtidige - viden-

,

skabelige undersøgelser.
Søen er samtidig - på grund af det meget rene vand med

ringe ionindhold og den i forhold til f.eks. flere skandina-
viske fjeldsøer ret ringe vandrnasse - yderst sårbar over for
en eventuel forurenlng, f.eks. ved tilførsel af renset eller
urenset spildevand. Selv en eventuel tilførsel af renset spilde-
vand efter fosfatreduktion ville for Madum sø betyde et afgøren-
de indgreb i søens nuværende tilstand.

I forbindelse med Madum sø's fremtidige status vil det
være af afgørende betydning, at der ikke tilføres spildevand
under nogen form til søen, og at bredvegetationen bevares
bedst muligt over den størst mulige kyststrækning." .

3: Det Kongelige Videnskabernes Selskab (statsgeolog
dr.phil. Johs. Iversen) har i skrivelse af S.december 1969 bl.
a. udtalt:

"Madum sø tilhører den såkaldte "acidotrofe" søtype,
der er karakteriseret ved overordentlig næringsfattigt,
stærkt surt, men samtidig helt klart og humusfattigt vand -
i virkeligheden regnvand -, der ved biologisk virksomhed er
tilført små mængder af stærke syrer. Disse forbliver frie,
da vandet er kalkfrit. Søens plantevækst, plankton og dyre-
liv er meget særpræget. Søen har intet tilløb, og afløbet
sker gennem nedsivning i den grusede og sandede søbund. Søens
vandspejl svinger stærkt med nedbørsmængden.

7
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Søen har siden 1927 været genstand for mange viden-
skabelige undersøgelser, men vigtige problemer venter på
fremtidig forskning .

Det kan bemærkes, at badning i søen ikke er nogen
trus~l mod videnskabelige værdier. Oprettelse af camping-
lejr og anlæggelse af nye sommerhuse i søens nærhed bør ik-
ke finde sted." .

•

4: Naturfredningsrådet har i skrivelse af 24.novem-
ber 1971 bl.a. udtalt:

"Vedrørende de videnskabelige interesser i søen kan
rådet ganske henholde sig til de erklæringer, som allerede
er afgivet af videnskabelige institutioner. Madum sø er en
af landets meget få større og så godt som urørte hedesøer,
som det også i kraft af, at søen er ret velundersøgt, har
en særlig videnskabelig referenceværdi at bevare i oprin-
de l i g t i l s t and . " o • • • • • • • •

,

Rådet har endvidere i skrivelse af 14.december 1972
til spørgsmålet om rekreativ udnyttelse af søbredder af
Madum sø's type udtalt: "Hvor bredderne bærer lav vegeta-
tion udgøres denne her ikke overvejende af græsser-som
for en stor dels vedkommende tåler ret megen færdsel- men
af små, lidet robuste planter med svagt rodfæste i det vå-
de sand. For bevarelse af denne meget særprægede bredvege-
tation er det derfor væsentligt, at besøgende i størst mu-
lig udstrækning går vinkelret ud til søen og direkte til-
bage uden at færdes parallelt med bredden. Den rent rekre-
ative udnyttelse til badning er efter forslaget lokaliseret
ved syd-øst-bredden, og der er fra gammel tid en sti neden
for skrænten langs nord-øst-bredden. på de øvrige bredstræk-
ninger, specielt langs østbredden, anser rådet det for vig-
tigt at begrænse færdslen mest muligt."

5: Dansk Ornithologisk Forening har under sagen på-
peget, at der i Madum sø og særligt i søens sydøstlige del
findes ynglepladser for Toppet Lappedykker, og at der i de
senere år er konstateret en væsentlig nedgang i bestand,en i
søen formentlig hidrørende fra tiltagende færdsel og ophOld.
Foreningen har derfor henstillet, at der ved fredningen
træffes foranstaltninger til beskyttelse af ynglepladserne.

B: y~~~~~~~~~_~§g~~2~g~
Langmosen er i rejsningsskrivelsen af 290maj 1973

beskrevet som en ca. 27 ha stor skovmose omgivet af bakke-
8
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•

drag og uden naturlig afvanding. Den nordlige del af mosen
- ca. 12 ha - ejes af godset Lindenborg, medens den sydlige
del - ca. 15 ha - ejes af godset Villestrup. Selve mose-
flad.:m liggE~r son åben flade, dog med små fremspirede sellrscJ.(rlenåle-
træet'. Den nordlige afgrening af mosen er tæt bevokset med
selvsåede nåletræer af ca. l m's højde. I mosens centrale
de l er der et par gamle tørvr::grave , som repræsenterer den
ereste 'form for indgreb, der er sket i selve moseområdet.
Nc·sen er om'Jivet af skov, der for Vi lles trup gods 'vedkom-
mE'nd(~overv1::jende består af gammel løvskov, medens den
af L i.ndenborg ejede del alene bærer nå.letræer"

Danmarlcs Naturfredningsforenings botaniske konsulent
(dyr læge E .worsøe) nar i analyse af '7. januar 1973 beslcre-
VE,t Langmosens tilstand og flora og har bl.a. udtalt:

" Omr~det kan efter sin vegetation
Ol} c,pbyqning og i særJeleshed efter de arter, der ikke
3:rnE'Sat 'være Lil stedc:::,]ciJ.rakteriseressom højmose med in,-
tjkl randzone - lagzone -, idet der ikk~ i mosen kan kon-
s:aleres fysiske indgreb.

Højr:osen udm:J~Y'kersig l sarmne(lligning lYied(le Ylord-

,
::,)'::(f l~c,=_'l E< 'u'r j lac:::-:.of~("l1.D(,n e:r .w<:::ogeL.9(len C:(1(' '.C'

;'~-:o'L: u.forslY:1'(::(1e 113jmoc,(> i JY:LliJ.nd(sr:-,l. BE::rtclHDnr:C:>'l -i
f;)(l:u'larksNatur, bd. 5).

Da der i hele landet kun findes ganske få højmoser
bev~rede, og da de er af den største videnskabelige Inter-
esse, mener jeg, at man bø.r søge LangTIlosensikret." .

Det fremgår af rejsningsskrivelsen af 29.maj 1973,
at Naturfredningsrådet har tilsluttet sig forSlaget om
fredning af Langmosen i forbindelse m~d udvidelsen af det
oprindelige fredningsforslag for Nadum sø, og afdelings-
leder, lektor Tyge Christensen, der under sagen har givet
møde 101" Naturfredningsrådet og Det Kongelige Videnskuber-
nes Selskab, har under saoen bl.a. oplyst, at Lan0mosen er
opstået ved en sænkning i terrænet, hvori der er dannet en
såkaldt "hængesæk", og at mosen er af høj 2lder, hvorfor
man ved hjælp af boreprøver er i stand til at undersøge
fortidens klima og plantevækst.
V Indsiqelser m.v.

Der er under sagen protesteret mod fredningen som hel-
hed og fremsat indsigelser såvel overfor fredningsområdets
afgrænsning som mod indhOldet af de foreslåede fredningsbe-
stemmelser. 9
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•

Godserne Lindenborg og Villestrup, der tilsammen ejer
langt den største del af fredningsområdet, har således prote-
steret mod inddragelse af de til Madum sø og Langmosen støden-
de skovarealer og mod de foreslåede indgreb i godsernes drift
af disse arealer. Villestrup har i særdeleshed protesteret mod
den af Danmarks Naturfredningsforening under sagen foreslåede
udvidelse af fredningsområdet i "Kærbjerge skovl'. Godserne har
dernæst protesteret imod de foreslåede stiudlæg og udvidelser
af parkeringspladser og begrundet dette med, at et forøget
publikumspres vil medføre forstyrrelser og risiko for skade,
såvel på de videnskabelige interesser fredningen tilsigter
at beskytte i Madum sø og Langmosen som på skovens dyrevildt-
herunder særligt på kronvildtet -der udgør en af landets stør-
ste og mest oprindelige bestande af kronvildt. Villestrup har
i den forbindelse yderligere påpeget, at specielt Langmosen
er et helt centralt fouragerings- og opholdssted for kronvild-
tet, og at hensynet til flora og fauna i godsets del af fred-
ningsområdet begrunder en begrænsning af den almenheden ved
naturfredningsloven tillagte færdsels- og opholdsret i stedet
for' de foreslåede udvidelser heraf.

Godserne har derhos begge fastholdt deres ret til i
tilfælde af stormfald at deponere træ i Madum sø.

Fredningsnævnet har forelagt spørgsmålet om deponering
af træ i Madum sø for Naturfredningsrådet, der senest i skri-
velse af lo.juni 1982 har udtalt:" Det er Naturfredningsrådets
helt klare opfattelse, at deponering af tømmer (selv i begræn-
set omfang) i Madum sø vil indebære en for stor risiko for, at
søens egenskaber ændres varigt i ugunstig retning, således at
søens egenart som klarvandet og næringsfattig ødelægges .

At tømmerdeponering kan have skadelig indflydelse på
en søs naturtilstand og i særlig grad vil kunne forventes at
have det på en sø som Madum sø er så velkendt, at det i vi-
denskabelig (omend ikke juridisk) forstand må betegnes som
bevist."
VI Fredningsnævnets overvejelser.

Fredningsnævnet finder, at såvel Madum sø som Langmosen
på grund af deres naturvidenskabelige og landskabelige værdier
i høj grad er fredningsværdige, og at de til søen og mosen til-
grænsende arealer er en så integrerende del af landskabsbille-
det, at disse arealer - ikke alene på grund af hensynet til

,
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beskyttelse af de videnskabelige interesser i søen og mosen -
tillige har en så stor landskabelig værdi, at de bør fredes
som påstået. Fredningsnævnet kan tiltræde den foreslåede af-
grænsning af fredningsområdet med de under sagens behandling
foretagne mindre ændringer, herunder bl.a., at det på matr.
nr. 7 Asp, Torup, nord for Asp hede liggende skovareal og at
matr. nr. l k Rav, Torup, (lodsejer nr. 12) samt et mindre
areal syd for Langmosen udgår.

Nævnet finder ikke, at det angivne formål for frednin-
gen kan begrunde det af Danmarks Naturfredningsforening frem-
satte forslag om udvidelse af fredningsområdet i "Kærbjerge
skov", men kan tiltræde foreningens forslag om pålæggeIse af
bøgeskovspligt på de foreslåede bøgeskovsarealer syd og vest
for Madum sø.

Fredningsnævnet må efter de på møderne fremkomne op-
lysninger lægge til grund, at Madum sø er et yndet udflugts-
mål , og at is:erden lokale befolkning har benyttet søen til bad-
ning - hovedsagelig fra badesteder ved søens østlige og vest-
lige bred - og brugt de i fredningspåstanden nævnte alle-
rede eksisterende parkeringspladser. Nævnet finder, at det er
af væsentlig betydning for befolkningens friluftsliv, at der
ved fredningen fortsat skabes mulighed for badning, ophold og
parkering i og ved søen, og at der-med hensyntagen til de til
Madum sø og Langmosen knyttede botaniske og vildtmæssige inter-
esser-skabes og bevares en adgang for almenheden til gående
færdsel rundt om Madum sø og Langmosen.

Fredningsnævnet finder, at det fremsatte forslag om
anlæggelse af stier ved Madum sø ikke i tilstrækkelig grad -
jfr. Naturfredningsrådets førnævnte skrivelse af 14.december
1972 - tager hensyn til beskyttelsen af søen. Nævnet finder,
at almenheden ved benyttelse af de stier og veje, hvortil
almenheden allerede har adgang efter naturfredningslovens § 55-
suppleret med færdselsret på nedennævnte korte strækninger-
får en rimelig og tilstrækkelig adgang til at færdes rundt
om søen.

Nævnet finder ikke, at der - som af Villestrup påstået -
findes tilstrækkelig begrundelse for en begrænsning i den al-
menheden ved naturfredningslovens § 55 tillagte færdsels- og
opholdsret i skovere, men finder det af hensyn til områdets
særegne flora og fauna nødvendigt - som nedenfor bestemt- at
begrænse almenhedens ved naturfredningslovens § 56 tillagte

,
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ret til færdsel og ophOld på udyrkede arealer.

De for fredningsområdet foreslåede fredningsbestemmelser
er forhandlet med lodsejerne, og nævnet har bestræbt sig på i
videst muligt omfang at tage hensyn til de frEmsatte indsigel-
ser, hvorved dog særligt bemærkes, at nævnet ikke finder at
kunne tillade oplagring af træ i Madum sø.

VII FredningsnævnEts afgørelse.
Med det formål at bevare Madum sø og Langmosen og dis-

ses nærmeste omgivelser, at beskytte og pleje de til områder-
ne knyttede særegne naturvidenskabelige og landskabelige vær-
dier og under hensyntagen hertil at sikre og regulere almen-
hedens ret til færdsel og ophold fastsætter Fredningsnævnet
følgende

A:
Fredningsbestemmelser:

~E~~gig~~~~E~~~!~
reFredningen omfatter helt eller delvist følgEnde matr.nr.

Lods- Areal i ha
ejer ifølge Heraf Særlige
nr.: Matr.nr.: matriklen: fredet: bemærkninger:----------------------------------------------------------------

l a Asp bys
skov, Torup,

7 " "l c Rav, "
25 a Hellum, "
Andel i Madum sø__________1~~!Ei~~~~E~!1 !~~! ~~~L~2_~~ _

l
38,35
47,35
11,22

156,63

23,68
33,89
10,70
35,22

fredskov

"

, 2 l d Rav, Torup, 0,67 0,67
___________~ s _~ ~ ~L!~ ~L~~ _

3 2 a Rav, Torup, 10,12 3,90
7 c" " 3 , 7 8 o , 90
8 a" " l 43 l 20-------------------------------~---------~----------------------

landbrug

4 l o Rav, Torup, 15,74 1,50 landbr~g
l l" " 12 ,69 3 ,60___________1!~~!~_~~~~~j~E_~E~_21 _

5 l ~ Rav, Torup, 16,51 1,90 landbrug
7 r" " o ,o5 o ,04-----------------------------------------------------------------

Kærbjerg,
Astrup,

l f Villestrup
- Hovedgaard,

Astrup,
4 d Akselterp

- Astrup,
Andel i Madum sø___________1~~!Ei~~~~E~!1 I~!! ZgL21_~~ _

6 l
229,63 18,10 fredskov

360,29 37,32 "

17,52 17,52 landbrug

12
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Lods- Areal i ha
ejer ifølge Heraf Særlige~~~ ~~I~~~~~ ~~!~i~~~~~f~~~~!~__~~~~~~i~~~~~_

7 l b Rav, Torup, 4,23 2,90

8 l ~ Rav, " 1,92 1,80------------------------------------------------------------------
9 udgået se nr. 4-----------------------------------------------------------------

lo l ~ Rav, Torup, 0,08 0,08

11 l l Rav, " 0,48 0,48
Madum sø .
(se lodsejere nr. l og 6)
(umatrikuleret)

206 ha, Samlet fredet areal 196,50 ha + Madum sø.

Fredningsgrænsen og signaturer for de i afgørelsen
nævnte landskabselementer, stiforbindelser m.v. fremgår af det
afgørelsen vedhæftede fredningskort, og for så vidt angår de
godserne Lindenborg og Villestrup - lodsejere nr. l og 6 -
tilhørende skovarealer tillige af særskilt udfærdigede skov-
kort, der opbevares i sagen, og hvoraf eksemplarer vil være
at udlevere til de interesserede.

I
B: Generelle fredningsbestemmelser og undtagelser herfra.

l: !~~~~2~~~~i~~~~~
Terrænet eller terrænformerne må ikke ændres ved af-

gravning, opfyldning eller ved udnyttelse af forekomster i
jorden, og der må ikke ved grøftning, dræning eller afled-
ning ske udtørring af eller vandstandssænkning i Madum sø,
Langmosen eller øvrige på fredningskortet viste vådområder.
2: ~~~X~~~~~~_~~_~~S~~_~~~~~L_g~~~~~~~_g~~~~

Der må ikke på det fpedede opføres bygninger, opstilles
skure, boder, master, hegn, både- eller badebroer eller andre
skæmmende indretninger.

Fredningen er ikke til hinder for
a) at der efter godkendelse af Fredningsnævnet foretages
ombygning, tilbygning eller eventuel genopførelse af eksiste-
rende bebyggelse, såfremt der ikke herved sker eller tilsig-
tes ændring af en ejendoms hidtidige benyttelse. Sidstnævnte
vilkår skal dog ikke være til hinder for, at den tidligere
til feriekoloni benyttede bygning på matr. nr. l l Rav med
godkendelse af Fredningsnævnet påny indrettes til feriekoloni

13
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eller omdannes til cafeteria.
b) at der efter godkendelse af Fredningsnævnet anlægges
en mindre bådebro i tilknytning til hver af de på matr. nr.
l ~ Asp bys skov og på matr. nr. l 'Kærbjerg beliggen-
de sommerbeboelser eller foretages indhegning omkring de
nævnte beboelser.
c) at der efter godkendelse af Fredningsnævnet opstilles
offentlige toiletter med lukkede opsamlingsbeholdere på de to
på fredningskortet viste parkeringspladser (r og rr).
d) at der midlertidig opstilles de til skovens drift nød-
vendige arbejdsskure, opsættes kreaturhegn eller vildthegn
til beskyttelse af nyplantninger.
3: ~~_f~~~~~~_~~~~!~~~_~~~ft_~~_E!~j~~
a) Udyrkede arealer - herunder særligt Langmosen, mose-
arealet på ASp hede og de på fredningskortet iøvrigt viste
eng-, mose- og lyngarealer - må ikke opdyrkes eller tilplantes.
b) Den på fredningskortet med signatur viste bevoksning
langs Madum sø~s nordlige, østlige og sydøstlige bred skal
opretholdes som lav, åben bevoksning, hovedsagelig bestående
af løvbærende træer og buske, og på den med krydssignatur
viste strækning skal bevoksningen mellem søen og den offent-
lige vej plejes således, at der fra vejen er udsigt ud over
søen.
c) ved normal afdrift af de langs Madum sø's sydlige
og vestlige bredder værende skovbevoksninger bevares eller
suppleres det eksisterende søbredskrat, således at der langs
søen opretholdes en ca. 20 m bred bræmme hovedsagelig bestå-
ende af løvbærende træer og buske.
d) De på fredningskortet med signaturen ltbøgeskov" viste
arealer vest og syd for Madum sø og syd for Langmosen pålæg-
ges bøgeskovspligt. De eksisterende bøgebevoksninger skal be-
vares i videst muligt omfang. Afdrift må kun ske som holme-
hugst eller plukhugst og således, at såvidt muligt mindst 40%
af arealet er dækket af løvtræ over 60 år. Foryngelse bør ske
ved selvsåning. De eksisterende nåletræsbevoksninger kan bi-
beholdes til normal afdrift. Genplantning skal ske med bøg.
e) Planer for driften af de under punkterne b-d nævnte
områder kan under hensyntagen til de der fastsatte bestem-
melser indeholdes i skovdistrikternes normale driftsplaner og
må i så fald først iværksættes, når planerne for områderne er
godkendt af fredningsmyndigheden.

I
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f) Fredningsmyndigheden har ret til - efter forudgående
forhandling med vedkommende ejer og uden udgift for denne -
at pålægge ejeren at pleje de under punkterne a-c nævnte
arealer i overensstemmelse med de der fastsatte bestemmel-
ser. Ejeren kan forlange, at fredningsmyndigheden selv iværk-
sætter plejen. Udhuggede træeffekter tilhører ejeren.
g) Udenfor de under punkterne a-d nævnte arealer kan land-
brugsdrift og skovdrift finde sted uden andre begrænsninger
end de, der følger af landbrugs- og skovlovgivningen og de
fastsatte fredningsbestemmelser.

Landbrugsarealet af matr. nr. 4 d Akselterp må dog kun
tilplantes med skov, juletræer, frugttræer eller lignende ef-
ter forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet .
h) Den nærmere afgrænsning af de under punkterne a-d
nævnte arealer fremgår af de i afsnit A nævnte skovkort, og
uoverensstemmelser herom samt om disse arealers drift og
pleje afgøres af Fredningsnævnet efter samråd med den til-
synsførende skovrider.
4: ~~Y~~~~!~~_~f_E~~~~~E_~E_~~~~~!=_~E_~~~~~!~~~2~~~~

midler.

,
Brug af gødning og midler til ukrudt-, svampe- eller

skadedyrsbekæmpelse må ikke anvendes uden for agerjord eller
dyrket havejord. Forbudet er dog ikke til hinder for, at der
i skovområder ved udplantning foretages dypning af ungtræer,
foretages smøring af topskud mod vildt skade eller smøring
af stød mod svampe eller som middel i landskabspleje,alt
med midler godkendt af den tilsynsførende skovrider. I sær-
lige tilfælde kan der i skovområder anvendes insektgifte ef-
ter forudgående tilladelse fra fredningsmyndigheden. Ved
pludseligt konstateret større insektangreb kan behandling
med insektgifte dog ske efter tilladelse fra den tilsynsfø-
rende skovrider, der derefter straks skal underrette fred-
ningsmyndigheden herom.

Udbringning af gødning eller bekæmpelsesmidler må -
bortset fra nonneangreb eller lignende insekt angreb - ikke
ske fra luften.
5: ~~~!~~~~~_~~~l!!~!~~_~~~~E!~
a) Forurening af naturen ved henlæggelse eller anbringel-
se af affald eller lignende må ikke finde sted.
b) på de fredede arealer må ikke indrettes campingpladser,
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foretages teltning eller anlægges dambrug, pelsdyrfarme,
motorbaner og lignende. Denne bestemmelse er dog ikke til
hinder for, at matr. nr. l ~ Rav anvendes til teltplads og
boldplads i forbindelse med benyttelsen af den på matr. nr.
l d Rav beliggende feriekoloni, eller at der på matr. nr.
l l Rav -såfremt bygningen på denne ejendom påny tillades
benyttet som feriekoloni (se afsnit B, punkt 2a),-indrettes
teltplads til benyttelse i forbindelse hermed.
6: ~!~~gh~~~g~_~~~~g8~

Bortset fra nedennævnte bestemmelser tillægges der
ikke ved denne afgørelse almenheden nogen ret til færdsel
og ophold i området, som er videregående end den ret, der
allerede tilkommer almenheden .
a) Med det formål at give almenheden rimelig mulighed
for at færdes rundt om Madum sø anlægges - som vist på fred-
ningskortet - e~ sti i en afstand af mindst 50 m fra søen fra
parkeringsplads II til nærmeste vej i "Kærbjerge skov" og
tillægges almenheden ret til gående færdsel ad den private
markvej fra "Kærbjerge skov" langs matr. nr. 4 d Akselterp's
sydlige skel til den offentlige vej.
b) Forløbet af de på fredningskortet indtegnede ruter
rundt om Madum sø og Langmosen samt til og fra Langmosen
må ikke ændres uden fredningsmyndighedens tilladelse. Hvor
en sti eller vej passerer kreatur- eller vildthegn opsæt-
tes uden udgift for ejeren en stente eller "mølle".
e) Almenheden tillægges ret til gående færdsel til og
kortvarigt ophold på det på fredningskortet viste udsigts-
p~nkt nordvest for Langmosen. Arealet mellem udsigtspunktet
og Langmosen vil være at frilægge således, at der er mulighed
for udsigt over mosen.
d) Foruden almenhedens allerede eksisterende ret til op-
hold og parkering på den på fredningskortet viste offent-
lige parkeringsplads I tillægges der almenheden ret til
parkering og ophold på den på kortet viste parkeringsplads
II, der efter lodsejerens ønske vil være at afgrænse med
fodhegn bestående af træstolper med overliggere.

Fredningen er ikke til hinder for, at der senere med
Fredningsnævnets godkendelse foretages udvidelser af de nævn-
te parkeringspladser. Udvidelse af P-plads I skal da fortrins-

I
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vis ske mod øst og må ikke ske længere sydpå end 100 m
nord for den nordlige vej til Langmosen og udvidelse af
P-plads II ikke ske nærmere Madum sø end 50 m.
e) Almenheden har - med de i afgørelsen nævnte undta-
gelser - kun ret til færdsel og ophold på eksisterende veje
og stier og er overalt - og uanset om arealerne henligger
som skov, landbrugsareal eller er udyrkede - pligtig at
følge de i henhold til naturfredningslovens § 55 fastsatte
regler for færdsel og ophold i private skove, jfr. for ti-
den Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 373 af 15.august
1979.
f) Fredningsm)"Yldigheden :bar ret og pligt til på det
offentliges bekostning at foretage de anlægs- og vedlige-
holdelsesarbejder, der er påkrævet i forbindelse med al-
menhedens færdsels- og opholdsret, og er pligtig at fore-
tage fornøden afmærkning og skiltning.

Udenfor parkeringspladserne og udsigtspunktet ved
Langmosen kan afmærkning og skiltning i skovområder dog kun
ske efter forhandling med skovejeren og i overensstemmelse
med dennes ønske.
C: ~~E!i~~_e~~!~~~!~~E_f~E_~~~~_~~~
l) Der må ikke til søen tilledes nogen form for spilde-
vand eller andet - renset eller urenset - kemikalieberiget
vand.
2) Der må ikke direkte eller indirekte etableres nye
tilløb til søen af overflade- eller dræningsvand.
3) Oplagring af træ i søen må ikke finde sted.
4) Almenheden har kun adgang til badning og ophold
indenfor de af fredningsmyndigheden med skilte afgrænsede
områder udfor de på fredningskortet viste parkeringspladser
I og II.
5) Fredningen er ikke til hinder for udøvelse af jagt
og fiskeri. Anlæg af kunstige rugepladser eller udsætning
af vildt eller fisk kan dog kun finde sted med Frednings-
myndighedens godkendelse.
6) Høstning af tagrør må kun finde sted på islagt sø og
kun i perioden l.november til 29.februar. Fredningsmyndighe-
den kan -dersom det skønnes ønskeligt af hensyn til fugle-
livet - indenfor mindre områder af søen forbyde eller be-
grænse retten til rørskær.

•
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7) Sejlads- herunder windsurfing eller lignende - er
ikke tilladt, og søen må ikke anvendes til flyveøvelser
eller faldskærmsudspring.
8) Fredningen er ikke til hinder for
a) at eksisterende sivedræn for afløb fra køkkener og
bad bevares indtil l.januar år 2000. Fredningsmyndigheden
kan tillade ændringer i de eksisterende sivedræn og etable-
ring af nye sivedræn til afløb fra køkkener og bad på egnede
steder og for en nærmere angiven periode. Såfremt det kon-
stateres, at de ovennævnte sivedræn medfører uønskede ændrin-
ger i søens planteliv, plankton eller dyreliv, kan de med-
delte tilladelser tilbagekaldes mod, at fredningsmyndigheden
foranlediger og bekoster anden form for afledning.
b) ~ de indenfor og til fredningsområdet grænsende lods-
ejere med familie og gæster bader i søen udenfor de i punkt 4
nævnte områder. Fredningsmyndigheden skal dog være beretti-
get til at regulere og begrænse retten til badning.
c) ~ de to ejere af søen, disses familier og gæster
samt indehavere af jagt- eller fiskeriret udøver sejlads
med både uden anvendelse af mekanisk kraft. Begge ejere har
endvidere ret til at lade benytte en mindre motorbåd, hvis
hastighed dog ikke må kunne overstige 18 km/t (ca. 9,7 knob),
til udelukkende anvendelse til kontrol med jagt og fiskeri.
D: Fredningsmyndigheden.

De fredningsmyndigheden i herværende fredningsafgø-
reIse tillagte beføjelser udøves af Nordjyllands amtsråd,
der fører tilsyn med og pleje af de fredede arealer.
E: Iøvrigt.

Fredningsnævnets kendelse i sag 578/69 afsagt den
2.april 1974 og tinglyst på matr. nr. l ~ Asp bys skov,
7 Asp, l S Rav, 25 ~ Hellum by, Torup, l f ViIIstrup Ho-
vedgaard, 4 d Akselterp, Astrup, og deklaration med vedhæf-
tet kendelse tinglyst 25.maj 1972 på matr. nr. l d Rav,
Torup, ophæves og vil være at aflyse samtidig med tinglys-
ning af Overfredningsnævnets endelige afgørelse.

Sagens erstatningsspørgsmål er afgjort ved en sam-
tidig hermed truffet afgørelse.

Fredningsbestemmelserne, der efter naturfrednings-
lovens § 22 stk. l er bindende for ejere og indehavere af
andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår
retten er stiftet, vil være at tinglyse servitutstiftende

,
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på forannævnte under afsnit VII A nævnte ejendomme.
Fredningsnævnets afgørelse, der i medfør af natur-

fredningslovens § 25 vil være at forelægge Overfrednings-
nævnet til afgørelse, kan påklages tilOverfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K., efter de i naturfrednings-
lovens § 26 fastsatte regler.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende.

/ /'" .
/ "',._~/!:'(--
i '.Ib Henriksen.

f~
Holger 1. Holm .

•
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•••••• Sikret eksisterende sti

Skovkort indlagt på luftfoto i mål forhold ca. 1:8.500 -'ikke målfast
Udarbejdet i september 1982 af Nordjyllands amtskommune, Amtsfredningskontoret



lb. nr. 1 A/S Lindenborggods

Vegetationatyper inden Sti udlægges Særlige
for det fredede areal m. ofr. adg. bemærkninger
- i ha løbende m

Afde- Areal, Løv- Nåle- Dyrket ad ek- ny-
~ing5 der skov skov Hede Hose Eng SI' areal sist. udlæg
nummer fredes ve.i

493 5,37 0,91+) 4,46 +)0,37 § B 3 b

494 4,60 1 16+) 3,44 +)0,66 § B 3 b, o)
0)0,07 § B 3 d

507 5,21 2,30+) 2,91°) +)2,30 § B 3 d,
heraf tillige

0,32 § B 3 c
0)0,42 § B 3 c

50B 5,47 3,B}+) 1,64 +)0,35 § B 3 c

del af PIl:
515 3,03 2 03+) O,BO 0,20 150 110 +)0,20 § B 3 c,

Matr.nr
1 .!!. Asp 23,6B ,37 6,67 2,44 0,20 150 110

======== ======== ------- ----- ====::= ------ ------ ------ ------ ------ ------ =================:
470 21,95 10,72 10,73 0,50

del af
471 3,7B 3,7B

del af +)del af litra a,
472+) resten af afd.0,44 0,44 472 ligger på

matr.nr. 1c Rav
473 7,72 7,49 0,23
Matr.nr
7 Asp 33,B9 11,71 10,72 10,96 0,50
------- ========= ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ =================:
del af +) +)472 5,04 1,09 3,95 400 1,09 § B 3 b
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lb.nr. 1 A/S Lindenborggods (fortsat) •.' •
Vegetationstyper inden Sti udlægges Særlige
for det fredede areal m. off. adg. bemærkninger- i ha løbende m

Afde- Areal, Løv- Nåle- Dyrket ad ek- ny-
lings der skov skov Hede Hose Eng Sø areal sist. udlæg
nummer fredes vei

(trsp. ) 5,04 1,09 ~,95 400

arO)
o)del af litra bdel

3,95+) 1,71+) ligger på matr.Rr.601 5,66 1500 25 a Hellum
+)-;,9;5§ B,3 b

Hatr.nr
1 ~ Rav 10,70 5,04 ~,66 1900
======= ======== =====: ~====== ====== 1'====;:= ------ ------ ====== ------ ------ =================:
del af

,38+) +)hele601 3,38 arealet
omfattet af
§ B 3 b

del af
0,32°) o)arealet602 [J,16 0,16 til-

plantet med bøg
og ædelgran

del af
1,34+) +)1,34603 3,54 0,30 1,90 § B 3 a

del af
,50+) 1,95°) +)1,30 §604 3,45 120 B 3 a,

d.v.s. ændret
tilstand.
o)1,9~ §,B 3 a,

lod 1 af
matr.ar.
25 a
Hellum 10,69 3,84 3,56 3,29 120
======= ========= ------ ------ :::::= ------ ------ ====== ------ ------ ------ =================:
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lb.nr. 1 A/S L1ndenborggoda (fortaat)

Vegetatlonstyper inden Sti udl.gges Serllge
for det fredade areal _. off. edg. be .. rkninger- i ha løbende _

Afde- Areal, løv- N61a- Dyrket ad ek- ny-
11nga der akov akov Hede Hoae Eng Sø areal siGt. udleg
numller fredea ve.!

6118 7,7B O,~1·) 5,12°) 2,25Y) 6BO ·)O,~1 § B 3 d

0)0,16 § B 6 c

Y)2,25 § B 6 a

del af
~,01 9,7B·) ·)9,7B § B 3 ~609 15,79 lBO

del af
~,16·) ·)0,16 § B 3 a,610 0,16

d.v.a. endret
tlletand

del af .
611 O,BO O,BO·) ·)O,BO· § B 3 a

lod 2 a
IDBtr.nr
25 a
HelIUIIl 2~,53 O,~1 11,29 12,B3 1060
======= ======== ====== =====, ===::: ====== ====== ====== =====:= ====== =::=:: ==================

Udenfor 2050
fr,dnln!
tranap.
lod l' 10,69 3,B~ 3,56 3,29 120 ,
Hatr.nr.
25 a
HelIUIIl 35,22 4,25 14,B5 3,29 12,83 3230
======= ,;======-' :1:==== =====, ====:- ====== ====== ====== ====== ====== :::::= ===::=:==::=::::::

lb.Ar.1
lAU 103,49 13,66 48,B9 14,01 26,Z3 0,50 O,ZO 5ZBO 110

•
lb.nr. 6 God88jer Vlncantz G• .Nul (V1l1eatrupgoda)

Vagatationatypar inden Sti udlegges Serllge
for det fredede areal _. off. adg. be .. rkninger- i ha løbende _

Afde- Areel, løv- Nlle- Dyrket ed ek- "Y-
11nge der ekov skov Hede Hose Eng Sø areel siet. udl'"9
nUD'IID II f fredes vel

del af
207 0,40 0,40 100

210 2,50 0,40 2,05 0,05° 190 0)0,05 § B 3 a

211 2,40 0,50· 1,90 ·)0,50 § B 3 d

212 16,40 15,B5· 0,55· ·)~6,~0 § B 3 a

del af
213 0,62 0,62 50

del ef
Z,30·) ·)2,30 § B 3 d219 2,30 270

220 3,50 3,50·) 3BO ·)3,50 § B 3 d

221 1,30 1,10 0,20· ·)0,20 § B 3 a

Z2Z 3,90 3,40·) 0,50 420 ·):J,40 § B :J d

lod 1 af
_tr.nr.
1 f Vll-
lestrup 33,32 0,10 6,57 16,10 0,55 1410
=======, ======== ====== ====== ====== ====== ====== ======- ===== ====== 1======' ================z
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lb.nr. 6 Godsejer Vincentz G. JU~Vil~rUp~) (fortsat) •
Vegetationatyper inden Sti udlæggea Særlige
for det fredede areal m. off. adg. .bemærkninger
- i ha løbende m

Afde- Areal, Løv- Nåle- Dyrket ad ek- ny-
lings der skov skov Hede Mose Eng Sø areal sist. udlæg
numme.r fredes vej

del af
1,20+) 0,2UO) 1,100) +)1,20258 2,80 0,30 § B 3 b

0)1,30 § B 3 a

del af
0,60+) +)0,60259 1,20 O 60 110 §,~, 3 a

lod 2 af
matr.nr.
1 f Vil
lestrup 4,00 1,20 0,90 0,60 0,20 1,10 110
======= ========= 1::====== ====== 1:====== ====== ------ ------ ------ ------ ------ =================:

Udenfor
frednin~
transp.
lod 1 1760

Matr.nr.
1 f Vil-
lestrup 37,32 11,30 7,47 0,60 16,30 1,10 0,55 3280
------- :======== ------ ------ 1:====== ------ ------ ------ ------ ------ ------ =================:

Matr.nr.
4 d Ak-

2,35+) 300Y) y) jfr.seIterp 17,52 0,35 14,820 § B 6 a
+)2,20 § B 3 b
0)14,82 § B 3 g

------- ========= ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ =================:



• •• •
Frednin~af og Langmosensø

lk!vok!mi"g"'lu"s'" '" Af,h;,j inq(llllø ......r 0000 Off('1111 iq ""hold
0<1badning

== Graft "'''111111 fred", 'IU'llll". ikke lInm· JIII.1,11 5..breo.lskral
""",fald II, lIfd.tjr ...me

Skovspor ,....Et Yådolllråde lo" e."J".-.kovspl igl

= Skovvej e:_G..! lynqnreal .... W" af orf. adgang,
t.h<'fl-- Offentlig bhej ,--, lav, bevoksning Sikret e!<sisterende sti-.- Afdel ingsgrzonst' ~ Udsiql "sikr log

Skovkort indlagt på luftfoto i .Uforhold ca. 1:8.500 - Ikke .å!fast

UdarbeJdet i ~tember 198Z af Nordjyllands mmtaka-MuOe, Amlsfredninqsknntoret

I

'\•••'%
111I11I!llImllllllllllllllllllllllllllll~

/

/
/

"



•• lb.nr. 6 Godsejer Vincentz G. JU~vilflltrup~} (fortsat) •."

Vegetationstyper inden Sti udlægges Særlige
for det fredede areal III. off. adg. bemærkninger- i ha løbende III

Afde- Areal, Løv- Nåle- Dyrket ad ek- ny-
Ungs der skov skov Hede Mose Eng Sø areal sist. udlæg
nummer fredes vei

302 3,90 1,40+ 2,50 450 +)1,0 (litra a)
§ B } d
0,42 (del af li-
tra a og d)
§ B J c

307 3,60 0,90+ 2,70 250 +)0,90 § B 3 d
og § B 3 c

315 3,70 3,70+ 450 +)hele arealet
I omfattet af § B

} d, O,BO tillige
§ B } c

317 2,90+) 2,50 0,30 0,100 470 +\ele afd. 0111-
fattet af § B 3 d

o}areal omkring
sommerhus

323 2,90+) 2,800) 0,10 310 + )hele arealet
mfattet af § B
3 d
0}0,:;0 § B J c

324 1,10 1,10+ 130 +}0,20 § B 3 c-
Matr.nr.
1 Kær-
bjerg 18,10 1,30 6,70 0,10 2060
=======: ========= ====== ------ ------ ------ ------ ======: ------ ------ ------ ---------------_.----------------_.

lb.nr. 6
IALT 72,94 24,95 14,17 0,60 16,30 1,45 0,55 14,92 5640
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REG. NR. 5f;51
IYtI-I9SY

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds's

a f g ø r e l s e

af lS.november 1984
.

om erstatning i anledning af fredningen af Madum sø og Langmosen
i Arden og Skørping kommuner, Nordjyllands amt. (Sag nr. 187/73).

Sag nr. 187/73.



Fredningsnævnet for Nordjylla~~s amts sydlige fred-
ningskreds har den 15. noverrber1984 truffet følgende

a f g ø r e l s e

ee

om erstatning i sag nr. 187/1973 om fredning af Madum sø
og Langmosen i Arden og Skørping kommuner, Nordjyllands
amt.
I Indledning.

Med det formål at bevare Madum sø og Langmosen og
disses nærmeste omgivelser, at beskytte og pleje de til
områderne knyttede særegne naturvidenskabelige og landskabe-
lige værdier og under hensyntagen hertil at sikre og regu-
lere almenhedens ret til færdsel og ophold har Frednings-
nævnet samtidig hermed afsagt fredningsafgørelse til
hvis nærmere indhold, der henvises.

Efter at Fredningsnævnet den 3.september 1982 havde
affattet udkast til fredningsafgørelsen-svarende til den
nu afsagte -afsendte nævnet udkastet til samtlige lodsejere
med anmodning om fremsættelse af erstatningskrav.

Da de af lodsejerne nr. l A/S Lindenborg Gods og nr.
6 Villestrup Gods fremsatte krav - foruden en række speci-
elle krav - indeholdt betydelige krav af fo~støkonomisk
art udarbejdet med bistand af advokater og af henholdsvis
Det Danske Hedeselskab og Dansk Skovforening, anmodede
Fredningsnævnet den 3.februar 1983 Fredningsstyrelsen om
bistand med henblik på en vurdering af de fremsatte krav
og beregningsgrundlagene herfor. Efter at Fredningsnævnet
gentagne gange havde rykket for bevarelse, fremsendte Fred-
ningsstyrelsen ved skrivelse af lo.april 1984 SkovstyreI-
sens vurdering og forslag til beregning af kravene. Det
bemærkes endvidere, at Fredningsnævnet har været bekendt
med, at Overfredningsnævnet havde en sag med en ligeartet
erstatningsproblematik under behandling og har modtaget
Over fredningsnævnet s afgørelse om fredning af og erstat-
ning i anledning af fredningen af Hvidding Krat (Ofn. sag
nr. 2558/83).

•
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II vedr. lodsejerne nr. l og 6.

De fremsatte erstatningskrav på grundlag af de i fredningsafgørelsen fastsatte bestemmelser.
Lodsejer nr. l.: A/S Lindenborg Gods for fredning af 103,49 ha + andel i Madum sø.
Godset har med bistand af Det Danske Hedeselskab fremsat følgende krav, der sammenholdt med
SkovstyreIsens beregninger udgør:
A: Forstøkonomiske driftstab:

l: Opretholdelse af udyrkede arealer, supplering af søbredsareal og pålæggelse af bøge-
skovspligt (fredningsbestemmelsern~ afsnit B, 3 a, c og d).
Hedeselskabet: 429.000 kr. Skovstyrelsen: 248.800 kr.

2: Forbud mod gødskning og sprøjtning og deraf følgende produktionsændringer
(af snit B, 4).
Hedeselskabet: 95.000 kr. SkovstyreIsen: 56.000 kr.

3: Etablering af udsigtsareal (afsnit B, 6 c).
Hedeselskabet: 13.000 kr. SkovstyreIsen: 10.400 kr.

4: Foranstaltning til forhindring af tilløb til Madum sø fra Asp hede (afsnit C, 2).
Hedeselskabet: 1.000 kr. SkovstyreIsen: 1.000 kr.
laIt 538.000 kr. 316.500 kr.

B:
C:

Fredning af 35;E::oafMadum sø (206 ha)
Mang. ende mulighed for oplagring af træ i Madum sø

(afsnit C, 3) efter stormfald i november 1981
Stierstatning, ca. 3,5 km a 15 kr.

70.000 -: kr.

D:
180.269,41 kr.

52.500 kr.
E: Ulempeerstatning, herunder formindskelse af jagt-

lejeind tægt er efter nævnet s skø'~.

laIt 840.769,41 kr. + ulempe,renter og sagsomkostninger.

3



Lodsejer nr. 6: Villestrup Gods for fredning af 72,94 ha + andel i Madum sø.
Godset har med bistand af Dansk Skovforening fremsat følgende krav, der sammenholdtmed
Skovstyrelsens beregninger udgør:
A: Forstøkonomiske driftstab:

l: Opretholdelse af udyrkede arealer, søbredsareal og pålæggelse
(afsnit B, 3 a, c og d).
Dansk Skovforening: 840.632 kr.

2: Forbud mod gødskning og sprøjtning
D, nsk Skovforening: 352.000 kr.

B: Formindskelse af jagtlejeindtægter.
Dansk Skovforening: 157.000 kr.

C: Stierstatning.
Dansk Skovforening: 70.000 kr.

D: Udarbejdelse åf driftsplan og skovkort.
Dansk Skovforening: 15.000 kr.

E: Forøgede administrationsomkostninger.
Dansk Skovforening: 91.000 kr.

F: Vedr.landbrugsarealet matr. nr. 4 d Akselterp.
a. Tab ved ikke udnyttelse af 2 ha med jUletræer.

Dansk Skovforening: 117.000 kr.
b. lØvrigt 120.000 kr.

• • •• .. •- 3 -

Skovstyrelsen:
(afsnit B, 4).

Skovstyrelsen:

Skovstyrelsen:

Skovstyrelsen:

Skovstyrelsen:

Skovstyrelsen:

Skovstyrelsen:

af bøgeskovspligt

528.400 kr.

168.800 kr.

30.400 kr.

3.000 kr.

5.000 kr.

o kr.

77.300 kr.

lalt 237.000 kr.
G: Driftstab vedr. arealer udenfor det fredede affødt af forbuddet mod tilledning

af kemikalieberiget vand til Madum sø.
Dansk Skovforening: 542.000 kr. Skovstyrelsen: o kr.

H: Skønsmæssigt tab ved ikke tilladt økonomisk udnyttelse af bade-, sejlads- og
vildtudsætningsmuligheder m.m. i Madum sø (afsnit C). 150.000 kr.

I: Forringelse af godsets herlighedsværdi 300.000 kr.
lalt 2.754.632 kr. + renter og sagsomkostninger. 4
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Foreløbigt bemærkes:
Fredningsnævnet finder ikke, at erstatningerne kan

overstige den af fredningen forårsagede skønsmæssige ned-
gang i gOGsernes handelsværdi ved kontant betaling. De af
Det Danske Hedeselskab, Dansk Skovforening og Skovstyrel-
sen foretagne meget detaillerede udregninger af de formo-
dede tab ved udelukkede muligheder for tilplantning og
for konvertering af eksisterende beplantninger til andre
og mere indtægtsgivende skovafgrøder findes at kunne til-

.lægges en vis, men ikke altafgørende vejledende betydning
ved vurdering af erstatningsbeløbenes størrelse og speci-
elt i relation til forholdet mellem de de to godser tilkom-
mende erstatningsbeløb. Forudsætningen herfor må dog være,
at der ved udregningen er anvendt de samme beregningsmæssige
forudsætninger, hvilket ikke ganske er tilfældet.

Såvel Hedeselskabet som Dansk Skovforening og Skov-
styrelsen har beregnet erstatningetne på grundlag af de
skovøkonomiske kurver og tabeller ultimo 1981 ved en ren-
t€fod på 4% for normal vedproduktion. på grund af de med
dyrkning af pyntegrønt forbundne dyrkningsmæssige og mar-
kedsmæssige risici har Hedeselskabet og Skovforeningen
regnet med en rente på 10% og Skovstyrelsen med 12%.
Hovedforskellene i de anvendte beregningsforudsætninger
ligger dogbladels i beregningen af venteværdien ved al-
mindelig afdrift af de med bøgeskovspligt pålagte bøge-
bevoksninger, idet Skovstyrelsen har skønnet en årlig
hugst på 5 ~/ha mod Skovforeningens 3 ~/ha medførende
en reduktion af de af Skovforeningen beregnede tab og
dels i ansættelsen af jordens bonitet ved dyrkning af de
enkelte træarter.

Hedeselskabet har anvendt boniteterne 1,5 HAH ved
dyrkning af sitkagran og 2 CMM ved dyrkning af rødgran,
medens Dansk Skovforening er gået ud fra boniteten 1,5
ved dyrkning af rødgran. SkovstyreIsen har sammenlignet
de fredede områders bonitetæmeddet tilgrænsende Bude-
rupholm Statsskovdistrikt, hvor boniteterne under en
igangværende planrevision er fundet at være 2,4 (CMM)
for rødgran og 2,2 (HAR) for sitkagran og har ved sine
beregninger anvendt boniteterne 2,5 (CMM) for rødgran
og 2,0 for sitkagran. Da selv mindre udsving i bonitets-

•
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bedømmelsen medfører betydelige udsving i tabsberegningen,
vil det - for at give et rimeligt sammenligningsgrundlag -
være nødvendigt at foretage korrektioner i de udregnede
tabstal.

Fredningsnævnet finder det som sammenligningsgrundlag
mellem de to godser forsvarligt at lægge den af Skovstyrel-
sen anvendte bonitetsangivelse til grund. på grund af de
senere års udvikling i markedsforholdene for pyntegrønt
sammenholdt med den skete udvidelse af pyntegrøntarealer
må nævnet anse en rentesats på 12-15% for mere realistisk
end den af Hedeselskabet og Skovforeningen anvendte rente-
sats på 10%.

De fredEde arealer udgør for begge godsers vedkom-
mende mindre dele af to store under forstlig administra-
tion drevne skovdistrikter. Såvel søbredsarealerne, mose-
og hedearealerne i Asp og Langmosen har desuagtet i lang
tid henligget forstligt uudnyttede. Fredningsnævnet fin-
der, at der ved vurdering af godsernes tabsstørrelse bør
tages hensyn hertil og til usikkerheden om ønskeligheden
af at realisere de ved tabsberegningerne forudsatte afgrøde-
konverteringer, idet også andre hensyn som f.eks. jagt-
mæssige kan tænkes at øve indflydelse herpå, samt til, at
de fredede arealer må anses for temmelig ubetydelige i
forhold til de to skovdistrikters totale arealer. Ende-
lig har Fredningsnævnet v~d erstatningsfastsættelserne taget
hensyn til de i naturfredningsloven indeholdte almindelige
bestemmelser for moser, heder og søer samt for almenhedens
færdsel og ophold, jfr. § 43, § 43 ~, § 47 ~ og § 55.

Under hensyntagen til det foran anførte og det
nedenfor særligt anførte fastsætter Fredningsnævnet føl-
gende erstatninger:
Lodsejer nr. l Als Lindenborg Gods.

ad post A nr. l.
I såvel Hedeselskabets som Skovstyrelsens beregninger

indgår erstatning for forbud mod ønsket tilplantning ~p et
ca. 11 ha stort hedeareal på højbunden af matr. nr. l ~
ASp med sitkagran. Efter den ved lov nr. 208 af 25.maj
1983 i naturfredningslovens § 43 ~ indførte bestemmelse om
beskyttelse af heder vil den ønskede tilplantning ikke
kunne finde sted uden amtsrådets tilladelse. Under hen-
syntagen hertil og til, at muligheden for tilplantning -

ee
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såfremt fredningssagen ikke var rejst - har foreligget ind-
till.januar 1984, nedsættes det herfor påståede erstatnings-
beløb på 242.000 kr. til 70.000 kr.

Hedeselskabet har for pålæggelse af bøgeskovspligt på
2,8 ha beregnet en erstatning på ca. 50.000 kr./ha (Sko~T-
styrelsen ca. 26.000 kr./ha). Nævnet finder under henvi~ning
til de foran stående bemærkninger ikke grundlag for en
højere erstatning end et skønsmæssigt fastsat beløb på
15.000 kr./ha.

Idet de øvrige under denne post medtagne beregninger
med mindre ændringer kan tiltrædes, fastsættes erstatnings-
beløbet til ialt 140.000 kr.

ad post A nr. 2.
Idet Fredningsnævnet ikke finder, at fredningsbestem-

melserne er til hinder for den på mindre arealer ønskede
produktion af juletræer af normansgran og nobilis - omend med
noget øgede driftsomkostninger - og undEr hensyntagen til de
i fredningsbestEmmelsernes afsnit B 4 nævnte muligheder for
anvendelse af de i bestemme lsen nævnte midler, findes E:'rstat-
ningsbeløbet skønsmæssigt at burde nedsættes til ialt 40.000
kr.

ee

ad pos!_A_E!..:.-3.
Idet rydningEn af det nævnte udsigtsareal er etableret

und~r sagen, godkendes det påståede beløb på 13.000 kr.
ad post nr. 4.
Under besigtigelse den 28.april 1982 konstateredes en

beskadigelse af skovsporet mellem afdelingerne 470 og 473
forårsaget af udsivende vand fra Asp mose. For at forhindre
uønsket afvanding af mosen p~tog godset sig en forstærkning
af sporet. Nævnet kan godkende omkostningen herved 1000 kr~

ad poste!n~2~LS
Fredningsnævnet finder ikke, at en status quo-fredning

af søen i sig selv er erstatningspådragende, og finder, at
der som følge heraf kun kan blive tale om erstatning i det
omfang de ved fredningen pål~~~~ særlige besterr~elser på-
lægger ejerne rådighedsindskrænkninger, der g~r ud over de
for søer ifølge lovgi vningE.n gældendE:'almindelige rådigheds-
indskrænkninger. Da Nordjyllands anlt ved sl<rivel SE af 29.
juli 1982 i medfør af naturfr~dningslovens § 43 har afslået
ansøgning om tilladelse til oplagring af træ i søen, vil
det herom fremsatte krav ikke være at tage til følge.
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Nævnet finder det rimeligt, at der tillægges ejerne
en skønsmæssigt fastsat erstatning for de i fredningsbe-
stemmelsernes afsnit C nr. 4, 5, 6 og 7 pålagte i~~skrænk-
ninger i rådighedsretten. ?rstatningen findes passende at
kunne fastsættes til 400 kr./ha eller ialt 82.400 kr., der
vil være at fordele med 35/60 til Lindenborg og 25/60 til
Villestrup eller i afrundede beløb henholdsvis 48.000 kr.
og 35.000 kr.

ad post D.
De fastsatte fredningsbestemmelser fastsætter ret

for almenheden til kørsel fra offentlig vej ad eksiste-
rende skovvej til parkeringsplads II (ca. 100 m), benyt-
telse af parkeringsplads II (ca. 0,20 ha udyrket areal)
samt udlæg af sti herfra til eksisterende skovvej på Vil-
lestrup (110 m). Almenhedens færdsel iøvrigt foregår ad
eksisterende veje og stier åbne for almenheden, jfr. na-
turfredningslovens § 55.

Den A/S Lindenborg Gods herfor tilkommende erstat-
ning fastsættes til ialt 7000 kr.

ad post E.
Af de fredede arealer udgør såvel Langmosen, Ville-

strups arealer syd for Madum sø og mose- og hedearealet
på Asp hede centrale opholds- og fourageringssteder for
deniRold skov værende oprindelige bestand af kronvildt.
Fredningsnævnet kan tiltræde, at fredningsafgørelsens be-
stemmelser om almenhedens færdsel ad stier og veje, sti-
udlæg og etablering af udsigtspunkt ved Langmosen kan
medføre et forøget publikumspres med deraf følgende for-
styrrelser for vildtbestanden med risiko for formindskelse
af jagtindtægter.

Dansk Skovforening har for Villestrup skønnet en ned-
gang i jagtlejeindtægter på 100 kr./ha og har på grundlag
af en rentefod på 4% og størrelsen af det på Villestrup
F~~dede areal på 72,9 ha udregnet det kapitaliserede tab
til 157.000 kr. SkovstyreIsen har skønnet tabet til
50 kr./ha, hvilket med en rentefod på 12% skulle medføre
et tab for Villestrup på 30.400 kr.

Da de nævnte lokaliteter på grund af deres beskaffen-
hed og centrale beliggenhed i Rold skov-komplekset må anta-
ges at tjene som fourageringssteder for vildt udenfor de
fredede arealer, finder nævnet ikke, at godsernes tab kan
opgøres på grundlag af de fredede arealers størrelse, men

8
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finder det rimeligt at fastsætte en skønsmæssig erstatning
på 50.000-!~ til hVEr af godserne.

Næv~et finder ikke, at der - som erstatningsbeløbene
er fastsat - er grundlag for tilkendelse af ycerligere Er-
statning for frE·dningen.

Det A/S LinclE.:r1borgGods, Fostbox 17, østergade 21, 9510
Ardfn, tilkommende erstatningsbEløb udgør herefter ialt
299.000 kr.
Lodsejer nr. ~Villestrup Gods.

ad post A r..r.1.

Dansk Skovforening har for pålæg af bøgeskovspligt på
20 ha beregnet en erstatning på ca. 40.000 kr./ha (Skovsty-
r€lsen ca. 25.500 kr./ha). Nævnet finder under hfnvisnjng til
de foranstående generelle bernærkninser og jfr. ad Lindenborg
ild<e grundlag for højere erstatning End 15.000 kr ./ha eller
3oo.009.!~ Dansk Skovforening har for konvertering af l ha
andre bevoksninger til bøgeskov eller søbredskrat beregnet
er. erstatning på 21.300 1r. (Skovstyrelsen 12.200 1'1'.).Næv-
net fastsætter mEd begrundelse som foran er. erstatning på
6000 kr.

Dansk Skovforening har i erstatning for forbud mod øn-
sket tilplantning af ialt 1,9 ha ubevoksede arealer beregnet
38.185 kr. (SkovstyreIsen 18.000 kr.). Nævnet fc.~tsætter -
jfr. de gen€relle bemærkninger herundPI' særligt den sandsyn-
ligE.:jagtmæssige intc-resse i bevarelse heraf - erstatningen
til 6000 kr.

Samlet erstatning vedrørendE dennE' post ial t 312.000 1'1'.

ad post A nr. 2.
Dansk Skovforening har beregnet tabet til 352.000 kr.

(SkovstYTelsen 168.000 kr.) og har begrundet udregningerne
med forhøjede driftsomkostninger ved etablering og pleje
af kl,lturer mE.d øgedE::omkostrd nger vE"d udbedring E.ftE'l'
snudebilleangreb og mEd, a.t det VE::dfrec:ningen forhindres
at dyrke pyntegrønt. Fredningsnævnet finder, at der ved
affattelsen af fredningsbestemmelsen og de deri nævntE.
tilladelsesbestemmelser i væsentlig grac er rådet bod på
påre.snelige tab. Særligt med hensyn til det opgjorte meget
betydelige tab ved, at det ikke skulle være muligt at
dyrke pyntegrønt bemærkes, at nævnet ikke findEr, at fred-
ningsbestemmelserne er til hinder for dyrkning af pynte-
grønt, omend med noget øgede driftsomkostninger. Hertil kom-

•
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mel', et tabet er opgjort efter den generelle forudsætning,
at det skulle være muligt at konvertere 10% af det nuv'æ-
rende produktive skovareal til pyntegrønt. Nævnet findEr
ikke, at de~~e forudsætning kan holde, efter at en del af
det produktive areal er belagt med bøgeskovspligt med deraf
følgende erstatning, og nævnet finder, at der med hensyn til
det resterende areal må foretages en konkret vurdering af
disse arealers Egnethed til ~yntegrø~t. Nævnet find~r ikke,
at man v~d en sådan konkret vurdering blot tilnærmelsesvis
kan nå op på de til grundlag for beregningen liggende areal-
størrelser. Under hensyntagen hertjl og til det under de
generelle bemærkningE.r nævnte - herunder også bemærkningernE';
om bonitet og realrentefod - fir.der nævnet, at der bør ske en
meget væsentlig nedsættelse af det herfor beregnede tab. Som
følge af det anførte fastsætter nævnet skønsmæssigt tabet til
ia1t 50.000 kr .._----

ad p0.2.t..~
Det herfor b~r~gnede tab fastsættes til 50.000 kr.,

jfr. ad Lindenborgs post E.
ad pos:: C.

Fredningsbesterr~elsernes afsnit B 6~ tillægger al-
menheden ret til gående færd~el ad en eksisterende 300 m
lang privat vej.

Erstatningen herfor fastsættes til 3000 kr.
Da almenhedens færdsel iøvri gt sker ad eJ:sisterende.

veje åbne for almenheden, jfr. naturfredningslovens § 55,
tillægges der ikke yderligere erstatning i anledning heraf.

ed pog~E~-2.9"...!.:.
Fredningsnævnet findEr ikke grundlag for dE herunder

fremsatte krav.
ad post F.

Af det 14,82 ha store landbrUGsareal af matr. nr. 4 d
Akselterp, jfr. frEdriYlgsbf:stf.Mr;e1sf:n2.fsrJit B 3 :r;l<t.g,
ligger ca. 7 ha indenfor d~n i naturfr~dningslovens § 47 a
nævnte søbeskytte1seszone. Erstatningen for dette areal
fastsættes til 400 }r./he eller til 3000 kr.

Dansk Skovforening har skønnet, at 2 ha vil være vel-
egnet til dyrkning af juletræer og har bEre~net tabet
til 117.000 kr. (SkovstyreIsen 77.300 kr.) Frednings-
nævnet finder, at det efter frE'dningsbesterr.melsen må

•
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bero på ~n kon}ret v~rdering om og i hvilket omfang, den øn-
skede tilplantning vil kunne finde sted, og uncer hensyntagen
til "Usik.kerhEden hE':romog dE,t 1..<nd~~I'dE--generelle bernærkrJingE.r
anførte finder nævnet: at erstatningen for de resterendE ca.
8 ha skønsrr.æssigtvil være at fastsætte til 30.000 kr. eller
ialt vedrørEnd~ d(nnE ~ost 33.000 kr.

•

ad post G.
Idet fredningsbestemmelserne er begrænset til det fre-

dede område, findes der ikke grundlag for helt eller delvist
at tage de rejste krav på ialt 542.000 kr. til følge.

ad post H.
Det herfor beregnede tab fastsættes til 35.000 kr.,

jfr. ad Lindenborgs post B og C.
ad post I.
Godset har på egen foranledning og uden nævnets medvir-

ken ladet foretage en vurdering af Villestrup Gods ved de
statsautoriserede ejendomsmæglere V. Hequet og L. Knudsen
begge Aalborg. Ifølge vurderingsrapport af 22.april 1982
er kontantværdien af godset sat til 28.000.000 kr. uden
fredningen og til 26.500.000 kr. med fredningen. Vurderings-
mændene har skønnet, at godset udover de af Dansk Skovfore-
ning fOI'etagne erstatningsberegninger har lidt et tab i her-
lighedsværdi på 300.000 kr.

Idet Fredningsnævnet ikke finder, at godset har lidt
andre tab, end hvad der fremgår af det foranstående, vil det
fremsatte krav ikke være at tage til følge.

Som følge af det foranstående udgør det Villestrup Gods,
Villestrupvej l, 9510 Arden, tilkommende erstatningsbeløb
herefter ialt 483.000 kr.
III De øvrige lodsejere.

Foreløbigt bemærkes, at de af fredningen omfattede
arealer alle ligger indenfor de i naturfredningslovens § 47
og § 47 ~ omhandlede beskyttelseszoner i forhold til skov
og sø, og at den lodsejerne tilkommende almindelige areal-
erstatning vil være at fastsætte til 400 kr./ha, dog at der
under hensyntagen til antallet af nævnsY;Løderog sagens varig-
hed bør tillægges hver lodsejer en erstatning på mindst 1000 kr.

ee

•
Lodsejer nr. 2: K.F.U.K. i Aalborg, Danmarksgade 52, 9000 Aalborg.

Arealerstatning for 1,10 ha 1.000 kr .
Lodsejer nr. 3: Mona Lissy Kristensen, Aspvej 13, 9520 Skørping.

Arealerstatningen for 6 ha fastsættes til 2.400 kr.
11



- 11 -

Lodsejer nr. 4: Hartin Davidsen og Niels Chr. Davidsen,
Madumsøvej 38, Hellum, 9520 Skørping.

Ovennævnte lods~jere har nedlagt et ikke nærmere
begrundet krav ~~ 5000 kr./ha for 1,82 ha.

Nævnet fastsætter erstatningen til 1.000 kr.
Lodsejer nr. 5: J.Bernhard Johansen, Madumsøvej 40,

Hellum, 9520 Skørping.
Ovennævnte lodsejer har nedlagt et ikke nærmere

begrundet krav på 35.000 kr. for 1,94 ha.
Nævnet fastsætter erstatningen til 1.000 kr.

Lodsejer nr. 7: N.U. Yoga Trost og Ashrama, Kalvsømadevej 75,
8773 Gylling.

Arealerstatning for 2,90 ha 1.200 kr.
Lodsejer nr. 8: Jørgen Leth Svendsen, Jordmodervej 2,

Bislev, 9240 Nibe.

• Arealerstatning for 1,80 ha 1.000 kr .
Lodsejer nr. lo: Ingeniør Henry R. Egholm, Fredebomarken 13,

Gjøl, 9440 Aabybro.
Arealerstatning for 0,8 ha 1.000 kr.

Lodsejer nr. li: Holger Bundgaard, Madumsøhus, Hellam,
9520 Skørping.

ee

Lodsejeren har nedlagt påstand på en erstatning på
270.000 kr. og har nærmere begrundet dette med, at han har
måttet lukke det af ham drevne traktørsted og feriekoloni
tlMadumsøhus". Han har nærmere redegjort for sine forhand-
linger med sundhedsmyndigheder, amtsvandvæsen og kommunen
om vandboring, toiletter og spildevandsanlæg.

Under hensyntagen til den i fredningsbestemmelsernes
afsnit B 2 ~ nævnte bestemmelse og til, at Fredningsnævnet
på intet tidspunkt under sagen har modtaget noget projekt
til behandling, finder Fredningsnævnet ikke grundlag for
en højere erstatning end arealerstatning for 0,48 ha
eller 1.000 kr.
IV Forrentning.

Ved Fredningsnævnets kendelse af 2.april 1974, der er
påklaget tilOverfredningsnævnet, og hvis behandling er
stillet i bero, blev der tillagt A/S Lindenborg Gods for
fredning af godsets andel i Madum sø 35.000 kr. og
af 10,3 ha søbredsarealer 15.450 kr. ialt 50.450 kr. og
godsejer V. Juul, Villestrup, for fredning af andel i
Madum sø 25.000 kr. og for fredning af 18,5 ha landarealer
bestående af mindre søbredsarealer og af matr. nr. 4 d Ak-
selterp 27.750 kr. ialt 52.750 kr.

12



Erstatningerne for de
på andet beregningsgrundlag
anvendte og er i nærværende

A/S Lindenborg Gods:
Andel i Madum sø
Villestrup Gods:
Andel i Madum sø
Matr. nr. 4 d Akselterp

da fredede arealer er opgjort
end de i nærværende afgørelse
afgørelse opgjort til

48.000 kr.

IalL

35.000 kr.
33.000 u

68.000 kr.,

•
hvorved bemærkes, at der ikke for de øvrige arealer var kræ-
vet eller tillagt erstatning.

De tillagte erstatningsbeløb ialt 791.600 kr. forrentes
efter naturfredningslovens § 19 stk. 4 med en årlig rente,
der er 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid
fastsatte diskonto fra datoen for nærværende afgørelse, bort-
set fra at henholdsvis 48.000 kr. og 68.000 kr. af de A/S
Lindenborg Gods og godsejer V.Juul, Villestrup, tillagte er-
statninger findes at burde beregnes med samme rente fra 2.april
1974.
V Sagsomkostninger.

A/S Lindenborg Gods har påstået sig tillagt godtgørelse
for sagkyndig bistand herunder til Hedeselskabet 16.079,60 kr.
og til advokat.

Der tillægges 16.079,60 kr. + 36.600,00 kr. incl. moms,
ialt 52.679,60 kr.

Godsejer V. Juul har påstået sig tillagt godtgørelse
for sagkyndig bistand herunder til Dansk Skovforening 19.703,00
kr. og 1~.734,30 kr. i vurderingshonorar samt til advokater,
idet der er skiftet advokat under sagen.

Foreløbigt bemærkes, at nævnet ved delafgørelse af 6.
februar 1984 . med forbehold om endelig stillingtagen til
posternes størrelse ved erstatningsafgørelsen - har tillagt
godsejer V.Juul et a contobeløb stort. 81.708,96 kr., og at
nævnet ikke finder grundlag for at pål~~~e det offentlige
udgifter ved nævnte vurderingsforretning.

Der tillægges 19.703,00 kr. + 73.200,00 kr. incl. moms,
ialt 92.903,00 kr. incl. det tillagte a contobeløb på
81.708,96 kr.

ee
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VI IØvrigt.
Der er ikke under sagen fremsat krav fra brugere eller

andre indehavere af rettigheder over de af fredningsafgørel-
sen berørte ejendomme. Fredningsnævnet finder ikke, at der
ved fredningsafgørelsen er sket forring~lse af pantesikker-
heden i nogen af de berørte ejendomme.

I medfør af naturfredningslovens § 24 stk. l udredes
de tillagte erstatningsbeløb ialt 791.600,00 kr. + renter
som foran bestemt og sagsomkostninger ialt 145.682,60 kr.
af staten med 3/4 og af Nordjyllands Amtskommune med 1/4.

Nærværende erstatningsafgørelse, der vil være at fore-
lægge Overfredningsnævnet til efterprøveIse i henhold til
naturfredningslovens § 25, kan alene eller sammen med den
samtidig hermed afsagte fredningsafgørelse påklages til
Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.,
efter de i naturfredningsloven~ § 26 fastsatte regler.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende.

~~
Holger L. Holm.

"
, .., 1 • ~

, ~. / ' '

~I M/'( 1./ I ~(,t.-......

f;urli Nielsen.
, I :: _' ~ , t : :, . - - , ~( f J

E.Bruun de Neergaard:
/

ee
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Sag 578/69 jvf. 87/69

•

Ved sl~ivelse af ll. marts 1969 ansøgte Villestrup godskontor om
tilladelse til at anlægge, på en del af matr.nr. ~ Axelterp og lf
Villestrup Hovedgaard, begge af Astrup sogn, en campingplads langs
sydøstbredden af den ca. 200 ha store Madum sø, et sted, der er særde-
les yndet af publikum til ophold og badning.

Den daværende Astrup-Arden kommune havde i en skrivelse af 5.s.m.
givet udtryk for, at den intet havde at indvende mod forslaget, men
tog forbehold med hensyn til sundhedskommission og naturfredningsnævn.

Den 21. april 1969 foretog nævnet en besigtigelse sammen med da-
"værende godsinB~ektør Krogh Hansen, Villestrup. Nævnet tilkendegav, at

~ det ville forhandle bl.a. med Danmark? Naturfredningsforening og Fred-
.. ningsplanudvalget om sagen.
4t Under en telefonsamtale den 8. maj s.å. med nævnet, rejste forman-

den den for ovennævnte kommunes vejudvalg, Niels Andersen, spørgsmålet
om anlæggelse af en parkeringsplads i tilslutning til det til camping-
plads foreslåede område, nemlig i et kønt engareal umiddelbart øst
for kommunevejen Hellum - Møldrup - Astrup. Ved skrivelse af 9. maj
s.å. til kommunen meddelte nævnet sit ovennævnte standpunkt vedrørende
spørgsmålet om campingpladsen, og at det fandtes mest formålstjenligt,
ot begge sager blev behandlet samlet.

Nævnet orienterede ved skrivelse af s.d. såvel Danmarks Naturfred-
ningsforening som Fredningsplanudvalget om sagerne.

Ved skrivelse af ~o.s.m. oplyste Danmarks Naturfredningsforening,
at der egtedes anlagt en fredningssag i nær fremtid.

Ved skrivelse af 9. december 1969 fremsendte foreningen begæring
~ om fredning, vedlagt et kort.

Under henvisning til naturfredningsloven, lov nr. ~14 af 18. juni
1969, ~ 13, fandt der bekendtgørelse sted bl.a. i lokale aviser og
Statstidende for den ~l. december 1969.
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Følgende ejendomoe eller dele heraf, jvf. det nævnte kort, og en
senere fra foreningen modtagen fortegnelse omfattedes af begæringen:

Akselterp by, Astrup sogn, matr.fir. ~ og dele af matr. nr. lf,
Hellum by, Thorup sogn, dele af matr.nr. 25~,
F~ægelund og Raufhusene, Thorup sogn, matr.nr. l~ og dele af matr.
cnr. 1-,

Asp by, Thorup sogn, dele af matr.nr. 7,
Asp bys skov og Madum Søhus, Thorup sogn, dele af matr.nr. l~ og
Moduo sø (umatrikuleret).
Da det viste sig, at matr.nr. lf Akselterp rettelig skulle v.ære

ffiDtr.nr.lf Villest~up Hovedgaard, Astrup sogn, fandt en berigtigelse
sted ved en bekendtgørelse i Statstidende for den 20. februar 1970.

IfølGe fredningsbegæringen nedlægges følgende påstand:
"Bebyggelse sleol ikke være tilladt.
Opstilling af skure, boder, uaster, transformatorstationer eller

anc.re skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
Ei~ophugningspladser må ikke etableres.
AreDlerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
Arealerne må ikke benyttes som motorbane eller flyveplads.
Beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde sted, uden de

~påtcleberettigedes godkendelse.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
De~ må ikke indenfor do fredede områder anvendes kemikalier til

lli~rvdts-eller skadedyrsbekæmpelse.
Vandstanden i søen må ikke sænkes.
Sovrealet må ikke formindskes.
Søen cå ikke tilledes nogen form for spildevand eller andet kemi-

~alieberiget vand.
bejleds med motorbåde må ikke finde sted med hastigheder over 5

l:i10b..
Fredningen skal ikke være til hinder for, at de påtaleberettigede,

uden bekostning for ejerne, foranlediger, at en ønsket naturtilstand
oprcth~ldes •

Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds,
eErudniJ1g3planudvDlget for Aalborg og Viborg amter, Naturfredningsrådet

'.)3 l)8nrJcrksNaturfredningsforening."
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Til sagen er produceret flere erklæringer, hvoraf skal nævnes:
Skrivelse af 7. august 1969 frD Københavns Universitets Ferskvcnds-

Biologiske Laboratorium, hvoraf skDl citeres: IIModurnsø er enestående
blondt vore søer, og er den danske sø, der kommer de Dlpine klorvends-

~ søer nærmest •.Dette viser sig f~st og fremmest i vondets ringe indhold
af næringssaltelt ---"og den deraf følgende ringe planktonproduktion •
Herof følger den meget store klerhed vandet hor, idet lyset de fleste

41' steder er i stand til at trænge helt ned til bunden. Også i floro og
fauna er ligheden stor. Endelig er søen karakteriseret ved sit meget
sure vand, idet der er målt surhedsgroder helt ned til 4,5.11 Herefter
følger opregningen af nogle for næringsfattige søer karakteristiske
plonter med den konklusion, at søen henregnes til de såkaldte "Lobelia-
søerll.Efter en kort omtale af faUlloen slutter erklæringen således
IIAfovenstående vil fremgå, ot man i Madum sø har et overordentlig sær-
præget ferskvandsmilieu, der er gonske enestående i dDnsk nDtur. Des-
værre er det også et meget sårbort milieu. Det der kcrokteriserer søen
er som nævnt det ringe indhold Df næringssolte. Selv en ringe tilførsel
af spildevond, det være sig renset eller urenset, vil være i stand til
at ændre disse forhold katastrofalt, og vel et mærke således, at Get
ikke vil være nuligt ot gøre en sket skade god igen. Såfremt en fred-e ning of søen skol hove nogen betydning ud fra et ferskvondsbiologisk

~ synspunkt er det derfor vigtigt, ot der ved fredningen skabes eZ~2ktiv
., sikkerhed for, at intet spildevand, renset som urenset, få~.~dgDnge til søen..1I

Af erklæring af 5. november 1969 fro Botanisk Institut, Aorhus Uni-
versitet, der indledningsvis tiltræder indholdet af lige citerede skri-
velse of 7. august s.å., skDl fremhæves:"---En af vore mest sjældne
vandplanter, gulgrøn brasenføde CIed!11QS echinospora), vokser stadig i
søen. For søbreddernes vedkommende ~å det bemærkes, at der fra tilsvo~
rende søer i Midtjylland foreligger erfDringer for, ot en fri og om-
fattende onvendelse til rekreative formål medfører vidtgående ændringer
af breddens korokter. I værste fold bliver søbredden vegetotionsløs,
tiltrompet eller pløret. Søens plantebælter er stcdig til stede i ud-
strækning og sommensætning, som beskrevet of Johs. Iversen (1929). Det
bør fremhæves, at det udstrakte vegetDtionsbælte med sortBrøn brosen-
føde (Iso~tes LDcustris) på dybder over 2 m er enestående for danske

~søers vegetation. Fr~ Lunds Universitets botanisk-økologiske afdeling
foregår for tiden intensive økologiske studier vedrørende sådanne plon-
tesDmfund i søer i Småland. Lignende undersøgelser er under planlæg-
ning for MDdum søs vedkoIilmende.Særlig interesse knyttor sig til søons
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vcndstondssvingninger og i forbindelse herQed til bredzonens vegetation,
bl.a. vedrørende studier over danske typer af hedemose-vegetotion. Mo-
dum so er således en af de donske søer, som er mest værdifuld i forbin-

4t delse med fortsatte - og fremtidige - videnskabelige undersøeelser. Søen
er samtidig - på grund af det meget rene vond med ringe ionindhold og
den, i forhold til f.eks. flere skandinaviske fjeldsøer, ret ringe vand-
mosse - yderst sårbar over for eventuel forurening, f.eks. ved tilførsel

~ af renset eller urenset spildevand. Selv en eventuel tilforsel Df renset
s~ildevend efter fosfatreduktion ville for Modum sø betyde et afgørende
indgreb i søens nuværende tilstand" --- "I forbindelse med M8dum søs
fremtidige status vil det være af afgørende betydning, et der ikke til-
fores spildevand under nogen form til søen, og et bredvegetationen be-
vores bedst muliet over den størst mulige kyststrækning".

Det Kgl. Danske Videnskobernes Selskab, Københovn, har til sagen,
i en ef Stotsgeolog, dr. phil. Johs. Iversen underskrevet erklæring af
5. december 1969, udtalt følgende:"Madum sø tilhører den såkoldte "eci-
dotrofc" søtype, der er karakteriseret ved overordentlig næringsft:lttigt,
st8rkt surt, men samtidig helt klart og huousfottigt vand, - i virkelig~
heden regnvand, der ved biologisk virksomhed er tilfort små mængder af

__ stærke syrer. Disse forbliver frie, de vandet er kolkfrit. Søens plante-
vækst, plankton og dyreliv er meget særpræget. Søen hor intet tilløb og---_ ..-_ ..- --~~......__ .~.~----...._...

_ aflobet sker genneQ nedsivning i den grusede. og sDnq,ed.e.sobund.• Søens
vD~dspejl s~inger ~t~rkt'med nedbørsmængden. Søen hor siden 1927 været

tt,Gcnstand for mange ~i?enskobelige undersøgelser, men vigtige problemer
vcnter på fremtidig forskning. Det er to forhold der motiverer at MDdum
sø sættes øverst på listen ef de danske søer der af videnskobelige grun-
de bør beskyttes. For det første er den et us~vDnlig veludviklet eksem-
pel på en søtype, der er sjælden overalt; der kendes ingen onden Dcido-
trof so i Vesteuropa af tilsvarende størrelse. Dernæst er søen en af de
yderst få danske søer, der indtil for nylig hor været aldeles fri for
no~en form for forurening. Vnndets renhed og klorhed skyldes bl.e. at
soen ligger på et vondskel, at den ikke hor noget tilløb, og ot den
n~sten helt er omgivet af skov og hede. Til gengæld er den særlig øm-
findtlig overfor selv ringe forurening, som på få år helt vil kunne
andre dens s~rprægede kerDkter. Desværre er dette ved at ske i disse år.
Spildevand fro dårligt opførte træbarokker ("feriekoloni") hor allerede'

~ (1967) fremkoldt tydelige tegn på forurening longs søens nordvestlige
bredder, endnu tilsyneladende af lokal udstrækning. Det må frem~~ves, at
det her ikke blot er videnskabelige værdier, der trues. Den østlige,son-
deda strand ef MDdUQ sø er ideel til badning, og mon ser do også, at den_. ._~ __ -~~_ _ _ .. ~__ -._. , __ _ _~ __ _._ ."'_. _ _ ,.~_w~. ....

"
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i stigende grad bruges til dette formål, Det må derfor også af sundheds-
mæssige grunde kræves, at vaDdet forbliver rent. En af spildevandet
fremkaldt forurening lige ud for denne badestrand kan ikke være forsvar-
lig. Både af videnskabelige og hygieiniske grunde er det således påkræ-

4vet, at der gennemføres foranstaltn~nger, der garanterer, at den begyn-
4t dende forurening af Madum sø bringes til ophør. Det forekommer indly-

sende, at barakkerne må flyttes bort fra søens umiddelbare nærhed, hvor
de iøvrigt virker skæmmende. Der må herefter foretages betryggende for-
holdsregler mod forurening af grundvandet. I et længere mod vest belig-

~ gende sommerhus må de~ gennemføres ~ontrol med kloakeringen~ Det kan be-
mærkes, at badning i søen ikke er nogen trusel mod videnskabelige vær-
dier. Oprettelse- af c~mpingfejr·-"og-aniægg~l~~--~-f·-~y~'~~n;;~;h~~~~i-·~-;ens
---"nærhed bør ikke finde sted."

Endelig har Naturfredningsrådet afgivet erklæring af 24. november-
1971, hvoraf skal citeres:"- Vedrørende de videnskabelige interesser
i søen kan rådet ganske henholde sig til de erklæringer, som allerede
er afgivet af videnskabelige institutioner, og som nævnet angiver at
være bekendt med. Malum sø er en af landets meget få større og så godt
som urørte hedesøer, som det også i kraft af, at søen er ret velunder-
søgt, har en særlig videnskabelig referenceværdi at bevare i oprindelig
tilstand~ Det må heraf fremgå, at begge de nævnet forelagte andragender

__ om indgreb i søen og dens omgivelser er uforenelige med de interesser,
som fredningen søger at tilgodese, og man må fra rådets side henstille,

~ at de afvises. Rådet finder iøvrigt, at fredningsforslagets afgrænsning
tt af søen er meget snæver, hvilket vil gøre det sværere at kontrollere

indgreb af bl.a~ ov~nnævnte karakter. Man skal derfor foreslå nævnet
at optage kontakt med sagens rejser og Fredningsplanudvalget med hen-
blik p~_en bredere arrondering af fredningen omkring søen, idet dette

---ik.~~es S~ligt at-hmne blive aktuelt nordøst og vest for denne.1I

Nævnet har allerede den 23. februar 1970, altså kort efter frednings-
begæringens fremkomst, drøftet det af Naturfredningsrådets foromtalte
spørgsmål om en udvidelse af området med repræsentanter for Naturfred-
ningsforeningen, og i tilslutning hertil foretaget en besigtigelse,men
foreningen ønskede ikke at fremsætte begæring om en udvidelse af fred-
ningsomr ådet •

Angående de enkelte af fredningssagen omfattede ejendomme skal op-
~ lyses følgende:

Sag l~ Del af matr.nr. l~ Asp bys skov,l~ (delvist) Frægelund,. 7 Asp
by (delvist) og 2~ (delvist)Hellum by, alt af Thorup sogn, til-
hørende ifølge skøde lyst den 23. juli 1973 A/S Lindenborg
Skovdistrikt •
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Sag 2~ Matr.nr. l~ Frægelund, Thorup sogn, skøde lyst i 19~0~

Kristelig Forening for Unge Kvinder, Danmarksgade 52,Aalborg.
Sag 3 - 5,.Udgår som fejlagtig.
Sag 6,.,Matr .nr. lf Villestrup Hovedgaard og matr .nr. ~ Akselterp,

J

begge af Astrup sogn, tilhører ifølge skøde lyst i 1933, Axel
Juul, Villestrup, men ved skøde lyst i februar 1970 overdraget
til Vincentz Georg Juul, sst., født den 6. juli 1952.
Ejendommen er i forbindelse med anden ejendom noteret henholds-
vis som samlet ejendom og landbrugsejendom.

Med hensyn til søen skal bemærkes, at bTedejerne alene er de under
sag 1 og 6 anførte, samt ejeren af matr.nr. 5 Møldrup Kærbjerg Skov,
Astrup sogn, der ikke omfattes af fredningsbegæringen, iden den fore-
slåede fredningsgrænse følger sidstnævnte matr.nr.s grænse mod søen
(dennes sydlige og sydvestlige del). Nævnte matr.nr. 5 er ifølge ting-
bogen i november 1959 inddraget under matr.nr. 1 sst. (samme ejer som
den her under sag 6 nævnte).

Der gås ud fra, at søen herefter alene tilhører nævnte to lodseje-
re, nemlig A/S Lindenborg Skovdistrikt og Vincentz G. Juul, Villestrup,
Astrup~,

Under sagen har der været afholdt møder den 2. marts 1970, den 2.
juli og 13. juli s.å. og 6. juli 197~. I det førstnævnte møde, hvortil
ved anbefalet brev var indvarslet de i ejendommene interesserede, del-
tog repræsentanter for ejerne (sag 1,2 og 6) samt for panthaverne ved-
rørende sag 1 Det Wandsbechske Fideikommis og Grevskabet Lindenborgs
Successorfond. Endvidere var mødt repræsentanter for rekvinenten, Dan-
marks Naturfredningsforening, samt for Natirfredningsrådet, Naturviden-
skabelig Forening, Aarhus Universitet, Fredningsplanudvalget for Nord-
jyllands Amt og for daværende Astrup-Arden kommune. I forbindelse med
indkaldelsen til dette møde var sendt genpart af fredningsbegæringen
med dertil hørende kort.

Efter at rekvirenten på mødet den 2. marts 1970 havde redegjort for
fredningsbegæringen , fik bl.a. ejerne eller disses repræsentanter lejlig-
hed til at udtale sig. Disse protestefede alle mod en fredning~

Godsforvalter Laursen (sag 1) ønskede subsidiært mulighed for eta-
blering af campingplads ved søen samt anvendelse af denne som basis for
vandskisport og flyvning. Han protesterede mod, at der ikke måtte fore-
tages beplantning.

Som repræsentant for sag 2 gjorde fru E.Thomas, Aalborg, subsidiær
gældende, at der i en fredning burde gøres undtagelse fra forbud mod
afledning af spildevand, idet K.F.U.K, af sundhedskommissionen hav-



- 8 -

e
e
e

de fået påbud om et bringe toiletforholdene i behørig stond. Der finder-
i en oindre bygning på ejendommen 7-8 tørklosetter. Spi1devond fro
køkken og vaskerum ledes direkte ud i søen gennem en delvist rør1Dgt
grøft. Man agtede at ansøge om tilladelse til en udvidelse af hoved-
bygningen, der kun ligger ca. 15-20 meter fro søbredden, med ~blik
på installation af moderne w.c. Inden fredningssagens rejsning var
nævnet i foråret 1969 blevet opmærksom på et sommerhus, der vor opført
på nebogruuden, matr.nr. l~ Frægelund, Thorup sogn, ligeledes tilhø-
rende K.F.U.K., Aalborg, uden at der var søgt nævnets godkendelse
(jvf. daværende neturfrednings10vs ~ 25, stk. 2 og 4, (skovbryns- og
såbeskyttelseszone)}.Huset tilhørte nævnte fru Thomas, K.F.U.K., Den-
morksgede 52, Aalborg, der ved skrivelse ef 18. juli s.å. anmodede
nævnet om dispensation. Spørgsmålet herom blev udsat for et afvente
resultatet af den da bebudede, nemlig nærværende fredningssag. Såfremt
huset ikke måtte forblive, var det fru Thomas'begæring, at huset måtte
flyttes ind på matr.nr. l~ sst. (nemlig det til fredning foreslåede
område), idet bl.a. hun som holdleder benyttede huset som fristed, når
hun ikke var i arbejde i feriekolonien. Huset er nu fjernet.

Sag 2 er udgået af fredningssagen, idet de fredningsmæssige for-
hold er ordnet ved kendelse af 24. maj 1972, lyst den 25.s.m.

Fredningssagen vedrører heretter ~e~ag l og 6. .
Landsretssagfører Leuritsen, Aalborg, der repræsenterer godset

Villestrup (sog 6) påstOd uanset en eventuel fredning, at der tillodes
Dnlæg af caopingplads jvf. den i indledningen omtalte skrivelse af
ll. uorts 1969. Godset forbeholder sig ret til rørskær.

I anledning af fredningspåstandens forbud mod Dt der tilleden MD ....
dum 5ø spildevand, og da det i det pågældende skovområde, der omgiver
søen, vanskeligt lader sig fastslå, hvorvidt der findes spildevonds-
ledninger - lovlige eller ulovlige.- har n~vnet ved bekendtgørelse i
StDtstidonde for den 5. januar 1972 og ved anbefalet brev af 3.s.m. til
dCIQ.,dermåtte sidde inde med oplysning herom, nemlig ejerne af de to
godser, der er omfattet af fredningssagen samt Holger BundgDord, Ma-
dUG1Søbus, &kørping og Amtsvendvæsenet. Sidstnævnte hor i skrivelse af
6.s .m. meddelt, et dl..%ef dets arkiv ingen oplysninger foreligger herOLl"
Lindenborg GOdskontor har ved skrivelse ef ll.s.m. oplyst, at det ejer
ejendorJmen, "bømorkshus", ca. 360 meter øst for Madum sø. Af skrivelsen
skel citeres: II---Afløb fro ejendoIill'Jen,både klook og foroelltlig gød-
ningsvand, havde afløb til en åben grøft til søen. Fra l. moj 1969 er
ejend01illJennedlagt som landbrug. Jorderne er tilplantet. Bygningen er
bortlejet som fritidshus. Fro dette - klook og afløb fre scptil~Dnk -
løber spildevonuet fortspt i fornævnte åbne groft til MadUD sø. OR dur
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når nOGet i søen er måske tvivlsomt. Samme grøft fører antagelig også
overfladevand .(Regn og sne.) Egentlig hjemmel til afløb findes ikke,
de godcet i Generationer~har ejet jorderne f~8 ejendommen til og med
søen o I'

e
e
e

IlolgerBundgaard har i skri,velpe'af 27. januar 1972 oplyst, "at jeg
ikke bar spildevandsafløb direkte i Madum sø. Mit spildevand fra køkken
cg det vend kommlmen ved ny vej har lukket ned til mig, løber ud i
slcoven sydvest for Madumsøhus ca. 30 meter fra Madum sø. Med hvilken
hje~mel kan jeg ikke oplyse, da der ikke står noget i mine papirer,
OG det er en gammel rørledning".

Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 14. december 1972 (bilag
52) tilskrevet nævnet således:---"Ved den fornyede gennemgang af udka-
st8t er ~an fra rådets side blevet opmærksom på, at der ganske mangler
bos"liorn..f:olse:::med hensyn til jordbehandling. Uden sådanne bestemmelser
vi] en oppløjning eller en kraftig gødskning med påfølgende græsning
k~~n~ omdanne de nuværende hede- og hedemoseområde~ til græsarealer~
Det G!' 'rigtigt at bevare også disse områder uskadt • .!!.!§.~._e~_.d.ex,~!
søens 0Gtbred en god bestand ef den sjældne langbladet soldug, som

·'Fc.t;1"t '~iJj'~-i-~;~~;i;'d;'"~~d'".~~-'~åd~n'beh~~di.i~g·:·Råder-·sk~·t\·d'~~forbe-
nytte den givne lejlighed til at henstille, et der yderligere indføjes
en bestemmelse om, at de udyrkede områder ikke må pløjes eller gødes,
og at fredninGsmyndighederne skal kunne regulere omfenget af eventuel
G~æsning på disse områder. I forbindelse med det siden rådets erklærinf,
a:: ~:1.j./J.1-71 drøftede spør'gsmål om stier langs søbredden skal rådet un-
derstrege det i bilag 3 udtalte om rekreativ udnyttelse af søbredder
ef denno ~ype. Hvor bredderne bærer lav vegetation, udgøres denne her
ikke ove~vejende af græsser - som for en stor dels vedkommende tåler
ret megen færdsel - men af små lidet robuste planter med svagt rodfæste
i det våde sand. For bevarelse af denne meget særprægede ~r~~y'~g~~~~~9n
er c.ctderfor ~~s_eI}~l!gtl.~_?:t~b-~_~ig-en'de-"i"-st~r-;t-'~~ig'-~d_~~~~l~~.~g går

__ ~ - ; -." ' "- .. -, ~~ .'. -lO,,· ..... "' ..,•.• , _. __ .... -~ ..........~ ~ ........

vlnkclre~ uj til søen og direkte tilbage uden at færdes parallelt med
-br'odc1e~~-D;~-;~-rit'-relcre~8trv~''~d~ytt-;i~~'-til "'b-~'d~'in-g"-~~--'~ft~r-'f'c;r-~iåget
_..- ....... ,..... "'_.
lokDliseret ved sydøstbredden, ae der er fra gammel tid en sti neden
for skr;;;:;ntenlangs nordøstbredden • På de øvrige bredstrælminger, speci.-
alt ~angs østbred~en, anser rådet det for vigtigt at begrænse færdsele~
r:lQst IJuligt".

Efter alt foreliggende finder nævnet, at det til fredning foreslåe-
Co 0mråde jvf, vedhæftede kort, i høj grad er fredningsværdigt, hvorfor
b~ste3Qes, at dette område, i medfør af naturfredningsloven, lov nr.
314 ~f 180 juni 1969 ~ l~t~~tt bl·e. stk. 2, nr. 2, vil være at frede
~ nedennævnte omfane, svarende til påstanden, som den er suppleret un-



•
- lo -

der sagens behandling, jvf. bilag 52:
Bebyggelse er ikke tilladt. Det samme gælder opstilling af skure,

boder, master, transformatorstationer, tankstationer el. andre skæm-
mende indretninger. Anlæg af bådebroer er ej tilladt udover, at hver

•af de to lodsejere er berettiget til hver at anlægge bro. Såfremt
længden overstiger 3 meter, skal nævnets godkendelse indhentes.

Bilophugningspladser må ikke etableres.
Henkastning af affald er forbudt.
Anlæggelse af dambrug og lignende er ikke tilladt.
Anlæggelse af eller benyttelse til f. eks. campingplads, oplags-

plads, motorbane eller flyveplads er forbudt •.
Beplantning med busk- og trævegetation må'ikke finde sted, uden

Fredningsnævnets godkendelse.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, ved

grøftegravning, nedlægning af rør eller lignende. De udyrkede områder
må ikke pløjes eller gødes, ligesom anvendelse af·kemikalier til
ukrudts~ eller skadedyrsbekæmpelse ikke er tilladt. Anlæg af sti langs
søbredden inden for en afstand af lo meter skal, bortset fra det til
badning godkendte område, jvf. nedenfor, ikke være tilladt af hensyn
til det af Naturfredningsrådet i sin skrivelse af 14. december 1972
anførte.

Vandstanden i søen må ikke sænkes og søarealet må ikke formindskes
kunstigt ,.,

Rørskær må kun finde sted med Naturfredningsrådets, Dansk Ornito-
logisk Forenings og Fredningsnævnets godkendelse.

Søen må ikke tilledes eller udsættes for"nogen form for spildevand
og andet kemikalieberiget vand samt spildolie.(0velsesflyvning med
tilknytning til søen er således ikke tilladt.) Det gælder også, hvor
sådant vand og spildolie ledes ad bestående kloakledninger eller åbne
grøfter '~'

På søen må lodsejerne kun benytte ro- og sejlbåde, ligesom jagt-
og fiskeriretten fortsat tilkommer lodsejerne, der naturligvis skal
være berettiget til, mod eller uden vederlag, at overlade nævnte ret-
tigheder til andre. Udøvelsen af disse rettigheder må kun finde sted
på en efter nævnets skøn skånsom måde. Offentligheden har adgang til
badning fra den østlige og vestlige bred af søen, men kun indenfor de
steder, politiet må anse for egnede hertil. Fornøden skiltning herom
må efter aftale med Fredningsnævnet, opsættes på passende steder. Ud-,
gifterne til opsætning og vedligeholdelse af sådanne skilte afholdes
af Fredningsmyndighederne.
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Såfremt perkeringsplads(er), udover den eksisterende ved sydøst-
lige side af søen, efter nævnets skøn findes fornøden inden for fred-
ningsområdet, skal sådan(ne), efter forhandling med vedkommende lods ..
ejere, de nedennævnte påtaleberettigede og FredningsplanudvBlget,
kunne godkendes ved ti11ægskendels~.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at de påtalebercttisode
eller en af disse, uden bekostning for ejerne, foranlediger, at 8"- øn-
sket naturtilstand opretholdes.

I tilfælde af fortolkning af kendelsen skal det afgørende vær9~ at
naturen beskyttes bedst muligt, herunder, at søen ikke forureneso

r~ævnetforbehold eE sig til enhver tid, ved tillægskendelse , at trc':fe
supplerende bestemmelse til beskyttelse af de interesser som kendelsen,
efter nævnets skøn, søger at værne om.

Påtaleret tillægges Naturfredningsrådet, Danmarks Nsturfrednin5s-
forening og Fredningsnævnet fmr Nordjyllands Amts sydlige Frednings-
kreds, hver for sig.

Den på vedhæftede kort angivne fredningsgrænse svarer til grænsen
for det omDåde, som Danmarks Naturfredningsforening ved sin skrivelse
af 9. december 1969 med dertilhørende kort har ønsket fredet. Forenin-
gen har i maj 1973 - i tilslutning til besigtigelsen den 23. februar
1970, jvf,.side 6, næstsidste stykke - fremsat begæring om en udvidet
fredning, hvilken sag dog behandles særs~ilt. Der har i løbet af 1973
i forbindelse hermed været ført nogen forhandling med Fredningsplan-
udvalget bl.a. om, på hvilken måde fredningskortet bedst burde udfor-
mes. Kort er modtaget fra udvalget i januar 1974.

Nærværende kendelse vil være at tinglyse med primær prioritet på
a c asag l, matr.nr. 1- Asp bys skov, 7 Asp by, 1- Frægelund og 25- Hellum

by, alt af Thorup sogn, og sag 6, maDn. nr. lf Villestrup Hovedgsard
og 4~ Akselterp, begge af Astrup sogn, og på parceller, som måtte være
udstykket herfra den 31. december 1969 og senere samt ejendommenes
eventuelle anparter af Madum sø. Det skal i denne forbindelse bemærkes,
et søen er umatrikuleret. Hvorvidt ejerne af de tilgrænsende landare·~
aler tillige ejer søen er ej dokumenteret. Det læg~es til grund, at
disse ejere igennem mange år i hvert fald har udøvet en vis brugsrot
over søen,.,

Der vil være at tillægge ejerne (brugerne) erstatning på grundlag
Df følgende oplysninger om arealernes størrelse og om i hvilket omfDng
de omfattes ef de legale fredningszoner: Skov og sø, naturfredningslo-
venS henholdsvis ~ ~7, stk. l, nr. l og 2, nu ~ 47, stk. l, nr~ l og
~ 47~

,'0
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Sgg l~ Samlet landareal. der underkastes fredning,

er lo,} ha, der helt er omfattet af begge
de nævnte zoner, Etstatningen herfox fast-
sættes til 1500 ~, pr. ha eller i alt

Søerealet~ Madum sø er af udstrækning 206 ha,
hvoraf, beregnet efter længden af sø-
bred, }5 dele vedrØrer sag 1. Beregnes
den samlede erstatping for hele søen til
60~000 kr., udgør herefter erstatningen 35.000,-

kr. 50.450,-

e
e
e

Bag 6. Samlet landareal, der fredes, udgør 18,5 ha,
der, bortset fra et ubetydeligt areal, er
omfattet af skov- og søbredzonen, jvf. de
lige foran omtalte bestemmelser i naturfred-
ningsloven. Erstetningen fastsættes til
1500 kr. pr. ha eller i alt kr. 27~75o,-
Resten ~f søarealet, se under sag l,
25 dele, 25.000,-

kr. 52.750,-
Erstatningebeløbene vil, indtil betaling ske; være at forrente med

l % højere, end den af Nationalbanken fastsatte disconto, gældende på
tidspunktet for afsigelse af denne kendelse. Erstatningen vil være at
betale som i naturfredningslovens § }3, stk. l er bestemt~

Kendelsen kan jvf. samme lovs § 24, stk. 2 og }, indbringes for
Overfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 København V. Ankefristen er
4 uger~

Den omstændighed, at sagen med dertil hørende kendelse i medfør
af samme lovs § 25 af nævnet skal forelægges Overfredningsnævnet, fri-
tager dog ikke den eller dem, der har indsigelse at gøre mod kendelsen,
at foretage rettidig anke.

Carl Ove Nielsen Rudolf 9ørensen C.P.Schierbeck P.Christensen
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Areal- oe matrikelfortegnelGe

vedr.,
jfr. Nal,llr.fredninC'~foreninr:ens skriveJse

af 9. december 19G9

,

f rr;;I"i~~llq'1CfiU~m'v($t
for NordjyliJnds Amts sydlige

Fredilingskreds jry O dlJ.
Dommerkontoret r(/li}e 9575 Temdrup Udfærdiget i apd.1 19'73 af

FI·edl1illt;Apli.lnuc1valc:~:t for Nordjyllands amt

Aalbor{;hus Slot, P('stbox 8GJ, 9100 J\alborg



Arenlfortegnelse:

Lods8jernr.1 navn
~!atr. nr.

l Lindenborg Gods, Asp Bys Skov
•Lindenborg Gods- l og Madum Søhus
l kontor, Fjell~rad Torup sognl pr. 9260 Gistrup I la .

! Asp by Torupl . , -
l sogn
I 7
j Il Frægelund og
.Ravhus e, Torup

sogn

.....;..:

IC

I

I
2 IK.F.U.K. I Frægelund og

'Iv./Inger J~psen, Ravhuse, Torup
Kastetvej 113, sogn

19000 Aalborg Id
I II I'

6 jGodsejer VincentzjNibstedhus og
Juul, Willestrup'IAkselterp by,
pr. 9510 Arden Astrup sogn

4d

JAntal MatrikulærtiAreal, der IHeraf areal m./Skovklædt Areal m.
lodder areal i ha. fredes i ha. søbyggelinie l areal skovbyggel.

l

1

l

2

1

l

,38,,35

47,J5

11,22

15~,6J

0,67

17,52

0,40

0,20

7,00
2,70

0,40

0,20

7,00
2,70

0,40

0,20

7,00

2,70

10,Jo 10,,30 10,Jo

0,67 0,67

l
1,56

0,67



Lodsejer I Matr. nr. Antal MatrikulærtiAreal, der Hera:f areal m. SkOVklædtlAreal m.
nr. navn lodder areal i ha. :fredes i ha. søbyggelinie areal skovbygge1.

6 :fortsat 17,52 6,90 1,56 15,96

'. , Villestrup Ho-
vedgård, Astru
sogn

l
l:f 2 360,29 1,00 1,00 1,00

l l
I 18,52 2,56 15,967,90

Hadum sø Umatrikuleret 206,00
l

I i j

l l
;....Samlet areal, .~:.

der :fredes: 235,49 18,87 12,86 16,6,3

I ...\, I
I ! , I

I I

, I -

l I
I I

l l I
l I

I l

I ,I ,, i I. i I I!



Matrikelrorte~nelse

Ejerlav:

Asp Bys Skov og Madum
Søhus, Torup soen

Asp by, Torup sogn, Frægelund og Ravhuse,
Torup sogn

Nibstetlhus og Akse] t ..:n'p
by, Astrup sogn

Villestrup Hoved-
gård, Astrup sogn

,
•

Matr. nr.:

7

Lodsej er nr.:

1

1

].

2

1

6

6



FREDNINGSNÆVNET>



, Matr,. nr,e l~ Frægelund,
_ 'rhorup sogn.
(. '

h.u K.QlV By .',,",ovu P

Anmelder:
Fredningsnævnet for Nordjyllands
amts sydlige Fredningskreds.
Fr. 578/69 sag 2.

Bilag 35,e

Deklaration.
Under den i december 1969 rejste fredningssag vedrørende Madum sø

og dennes nærmeste omgivelser er inddraget metre nr. l~ Frægelund, Tbo-
rup Gogn, tilhørende Kristelig Forening for Unge Kvinder (K.F.U.K.),
ianmarksgade 52, Aalborg, på hvilken ejendom omkring 1930 er opført en

(~vinkelbygget, stråtækt træbygning. Afstanden fra nærmeste søbred til
sydgavlen af vestfløjen er kun ca. 15 meter. Selve søbredden er ikke

Imatrikuleret under den pågældende ejendom, men under matr. nr. 12 sst,
(I tilhørende en anden ejer. Arealet, hvorpå bygningerne er beligGende,

er i sin helhed omfattet af naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l
og 2 (beskyttelseszonen på 300 m. fra skovbrYn og 150 meter fra søbred).,

Ved skrivelse af lo. februar 1971 begærede foreningen dispensation
fra nævnte bestemmelser til at opføre en toiletfløj i fortsættelse af
nævnte vestfløj. Efter nogen forhandling er Fredningsnævnet indgået på,
at der, som en tilbygning, må opføres en østfløj, hvis ydre udformning
skal svare til vestfløjens. Denne østfløj skal være i overensstemmelse
med de til nævnet indsendte tegninger (sagens bilag 36 og 37), hvoraf
et sæt forbliver i nævnets arkiv af hensyn til kontrollen.

Vi undertegnede ejere af ovennævnte ejendom tiltræder herefter, på
,.egne og efterfølgende ejere, at der pålægges følgende scrvitutbestem-

melser , 'nemlig:
l~ Bebyggelse iøvrigt ikke skal være tilladt.
2. Opstilling af skure, boder, maste, transformatorstat2oner eller

andre skæmmende indretninger ej må finde sted. (Den på grunden
værende flagstang må bibeholdes, sålænge ejendommen tjener nu-
værende eller tilsvarende formål som K.F.U.K.'s.).

3. Arealet må ikke benyttes som bilophugningsplads eller camping-
plads. Henlægning af affald er forbudt.

4. Arealet må ikke benyttes til motorbane, flyveplads eller lig-
nende.

5~ Arealet skal henligge i sin nuværende tilstand med lyng, træ-
og buskbevoksning og terrænformerne må ikke ændres (udover hvad
ovennævnte tilbygning nødvendiggør).

OPH/E.VE-r - )t'" , a-m· a.+ \~ rU \ 9 e-4 ~~~Je. \7

0f o~. lR.m ått l&'(9 \Cft06 \ ~ 9
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6. Da huset skal fremtræde mindst muligt i landskabet, skal Fred-
ningsnævnet være berettiget til ved anbefalet brev at pålægge
den til enhver tid værende ejer, inden e~ frist af et år at
etablere og opretholde en efter nævnets skøn tilstrækkelig
slørende bevoksning af træer eller buske, ligesom nævnet skal
være berettiget til, hvis sådan pligt ikke overholdes, for ved-
kommende ejers regning at lade foretage det i så henseende for-
nødne. Nævnet skal iøvrigt have ret til at foranledige, at den
ovennævnte naturtilstand opretholdes - dette sidste dog uden
udgift for ejeren.

7.Fra ~ealet må der ikke tilledes søen nogen form for kloakvand,
spildevand eller andre kemikalieindeholdigt vand. Uanset ejer-
ne ikke, som ovenfor anført, ejer den smalle strimmel strand
mellem arealet og søen, påhviler det dog ejerne inden den l. maj
1974 at foranledige, at der træffes effektive foranstaltninger
til, at så~ant vand il~e kan få afløb til søen. Som følge heraf
skal vand m.v. fra toilet ledes til et vacuumanlæg.

B.Inden den l. maj 1974, skal - hvis nævnet ikke ~eddeler en for-
længelse af denne frist - den på arealet værende gamle trætoi-
letbygning være fjernet og tomten ryddeliggjort, så vegetatio-
nen påny kan finde indpas, og det ved siden heraf værende lave
brændehus forsynes med græstørv på taget.

Vi er indforstået med, at der ikke vil være at udrede til os no-
gen erstatning (såfremt der meddeles endelig godkendelse til opførel-
se af tilbygningen), at der tillægges Danmarks Naturfredningsforening
og Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige Fredningskreds (amts-
nævnet) påtaleret, hver for sig, ~ nævnet i tilslutning til denne
deluaration afsiger en fredningskendelse, at denne kendelse må ting-
lyses på ejendommen ~d primær prioritet, og endelig, at kendelsen er
genstand for anke tilOverfredningsnævnet, Nyropsgade 22, 1602 Køben-
havn V, jvf. naturfredningslovens § 58 jvf. § 24. Fredningsnævnet har
givet tilsagn om, at dets underskrift på kendelsen er, når endelig
tinglysning har fundet sted, og når nævnet herefter har givet os med-
delelse herom, men først da, en godkendelse af deklarationen. Anke-
fristen er 4 uger, og løber fra det tidspunkt ovennævnte meddelelse
er kommet frem til os, idet nævnet(Amtsfredningsnævnet) giver de an-
keberettigede efter ovennævnte §~ samtidig underretning.

En udnyttelse af den i deklarationen (kendelsen) indegoldte dispen-
sation fra bestemmelsen i naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. l og
nr. 2'jvf. ovenfor med hensyn til tilbygningen) kan følgelig først ske
risikofrit, når ankefristen er udløbet uden rettidig iværksat anke,



·3.
OB_ kaN"'" ,ase, hoa-onu ~~ oø4olU Jl_ nc!kooMt do tre'"
.&md,- togniq,r"

Det 1k&1 .U'."." a' der på .JoD4~en den 28. .1uJJ. 19'0 er lys
et.dQkuDen* _ 1~gt dQ~ ene.t, »å oJendommOPa blad lyw~e - hvorefte
bl;a; bebyggel •• på ejendoccen ekal godkendo. af den daVQrende sælger
Vi' or naturl1BV1a bokenclt aed, at t:'lby~en ~~llige skal god.kendes
at bygn1ngsm~gh.dern.;

Aalberc ,den 25/ 4 1972

K.F.U.K.
naaaarksgaie 52,

(~ Aalberg,.

BaTa a.va

, U.agt 4eD.24. lIaj 1972

,

Kendelse a.

Den :1 8vennævnte deklaration omtalte fredndngssag er rejst efter
begæring af Danmarks Natur:fredn1ngstorening ved skrivels. af 9;' decem'

. ber 1969, eg behøri".bekendt~~18e.herom ~ar været indrykket bl;a; :1j
"Statst~dendo før.døn )1~ december a;A; jv:f~§ l' :1 na~fred~slove

lov nr; 314 at l8i junt .;A;,.bl;a; vedrørende den ømhapdlede ejepdoml

... ... d . ~ - .... ...matr. nr. 1- Fræge1und. Thorup sogn, tilhørende ~.F.U.K •• Aalborg.
levnet, der kan t~ltræde in~~oldet af ovennævnte dey~aration, Og\

som særskilt gerne har villet :frecmebehandlingen af det af ejerne
fremsatte ønske om diøpenaation, finder, at det pågældende area1( er
fre~ngsværdigt. jvf~ samme lovs § 1, stk; 2, nr~ 1, og arealet vil
here~ter være at :frede i det em:fangsom ovenfor i deklarationen under'
l til 8 er bestemt, idet bemærkes~ at disse bestemmelser svarer til
indholdet af fredningsbe~ringen~ dog at de særlige besteamelser ved-
rørende ,øen er Udtaget, da matr; nr~ 1~ ikke grænser ~ddelbart op
til søen; Der tillQgges ikke offentligheden adgang til den pågældende
ejendom~'hvis areal er på 6650 m2, udover at den ml færdes ad den
langø ejendommens nord.kel værende S meter brede vej: Der hen~ses
~øvr1gt til deklarationen om påtaleret og tinglysning; idet bemærke.;
at JU2I"Vlu'8Ddekendelse; hvoz-af delt1arationen er en døl~ vil VIltreat
t1nBlyae mecl primær pX1.or1i-ot på mair; nri l~ F~g.J.u;Qd~ Th~P sogn
og de »arQ.llt~' 4er mlito vær, udstykke; he~ra den ,1; d.o.aber 1965-o••• %1.0".
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Et af nævnets medlemmer, de~ iøvrigt godkender foranstående her
ønsket § 5 formuleret såledesz

5. Arealet skal henligge i naturtilstand. Der må ikke foretages
besåning eller beplantning, ligesom terrænformerne ikke må
ændres. Ejeren må ikke foretage indgreb i vegetationen uden
Fredningsnævnets tilladelse og i så fald for ejerens egen
regning~ Fredningsnævnet kan foranledige indgreb i ve~eta-
tionen med det formål at opretholde en blanding af træer,

~ buske, lyng samt græsser og urter på arealet. Sådanne ind-
greb vil være at foretage uden udgift for ejeren., , .

,,<~'>.

Rud. Sørensen (sien)

L;yat ve" retten i TerJldrup, den 25. l1aj 1972, '"b~""lL i ~/~7, J

Afskriftens rigtighed Dekræftes.
FreininlaBævaet for NordjyllaBGs ige Freiningskreds.

,
.'

I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05539.00

Dispensationer i perioden: 24-08-1987 - 29-06-2006



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

Modtaget I
Skov- og l~a[urGtyrelsern REG.Nl

• I

2 ~ AUG. 1981 Aalborg, den 24. august 19B7.
KONG HANSGADE 18 9000 AAL80RG

TLF 1081 12 70 11

Journal nr. 105/1987

Fru Ilse Maja Nybo
Madum Søvej 52
9520 Skørping

Vedr. l-l Rav by, Torup. Ombygning indenfor 'område fredet ved Over-
fredningsnævnets kendelse af 15/9-1986 om fredning af Madum Sø og
Langemose.

Under henvisning til Deres gennem Nordjyllands amts landskabskontor
den 18. august 1987 fremsendte ansøgning godkender fredningsnævnet ud-
skiftning og ombygning af taget samt opførelse af udvendig trappe alt
i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelse.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 ' kan efter samme lovs § 58 indbringes for Over fred-
ningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af den, der har begæret Fred-
ningsnævnets afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd,
Skørping komm unalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Over-
fredningsnævnet. Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dato.

• E.Bruun de Neergaartl.
Til orientering:
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands Amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalb. 0.

Jr.nr. 8-70-50-70/843-5-87,
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

" " l kalafdelingen, v./ hr. William- Bluhme
Bækhusevej 4, Gerding,
9520 Skørping,



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. c>SS 1.>9 000

Aalborg,den l 3. j a n. l 988 •
KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

HF 1081 12 70 11

Journal nr. 2/1988

Deres j.nr. 8-70-21-2/843-14-87

•
Nordjyllands amtskommune
landskabskontoret
Niels Bohrsvej 30
9220 Aalborg ø

Vedr. matr. nr. l-l Rav by, Torup. - Ændret anvendelse af ejendom
indenfor område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
15/9-1986 om fredning af Madum Sø og Langemose.

••e
Under henvisning til Deres skrivelse af 16. december

1987 godkender fredningsnævnet, at underetagen på den på matr .
nr. l-l Rav værende bygning indrettes og benyttes til håndsko-
mageri, lager, kontor og fremvisningslokale i overensstemmelse
med den fremsendte stueplan på betingelse af,

at der ikke i forbindelse med de ansøgte aktiviteter til-
føres ejendommens nedsivningsanlæg forurenende stoffer
ud over, hvad der omfattes af almindeligt spildevand fra
køkken og bad,

'at der for sådanne forurenende stoffer træffes særlig'af-
tale med Skørping kommune om bortskaffelse,

at der ikke etableres fremtrædende skiltning,

at ønsker om skiltning forelægges nævnet til godkendelse
i hvert enkelt tilfælde, og

at der ikke etableres udendørs oplag og/eller udendørs akti-
viteter i tilknytning til virksomheden.
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Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-
fredningslovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes
for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, ~f den,
der har begæret FRedningsnævnets afgørelse, Skov- og Natur-
styreIsen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommunalbestyrelse og
Danmarks Naturfredningsforening.

.. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærværende tilladelse bort-
falder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

E. Bruun de Neergaard

e
•e

Til orientering:
j l) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,
3) Danmarks naturfredningsforening, lokalafdelingen, vi William

Bluhme, Bækhusevej 4, Gerding, 9520 Skørping,
4) Skørping kommune, teknisk forvaltning, Skørpingvej 7,

9575 Terndrup, j. nr. 01.03.04GOl,
5) Karl Høj Jensen, Madumsøvej 52, Hellum, 9520 Skørping.

- /
ttlltf tl~~ A

E. Bruun de Neerg'ar~'



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg,den 25. maj 1988.
KUNG HANSGAlJ~ 18 4UOO AAl BUll(,

HF 10BI 12 70 11

Journal nr. l 5 / l 9 8 8

REG. NR.

Nordjyllands amtskommune
landskabskontoret
Niels Bohrsvej 30

)' JIjI~)c.~L~<.~;,l:.
~.t~v, J::J i\f.j_l(s·!)f((;.~d..

cl,::, , ..... ~ , • 'fl/ -,
I. \ -/ • w ~ ::. .~ ~ ;

9220 Aalborg ø

Vedr. matr. nr. l-a Asp by, Torup og 25-a Hellem, Torup. -
Opstilling af toiletter indenfor omr~de fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 15/9-1986 om fredning
af Madum Sø. Deres j. nr. 8-70-51-2/1-10.

Under henvisning til Deres skrivelse af 4. maj 1988

og det under besigtigelsen den 19. ds. passerede, hvoraf

udskrift vedlægges, godkender fredningsnævnet opstilling

af l Ge-Fa Tørkloset Kabine s~vel ved P-pladserne ved

Madum sø's østside som ved P-pladsen ved vestsiden som

beskrevet i udskriften.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-

fredningslovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og
I

Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommunalbe-

styrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

'I

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F \3031 -ett:-

(l~-l ,



•

- 2 -

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse m å ikke udnyttes, før klagefristens

udløb. Er klage indgivet, må Lilladelsen ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nær-

værende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er ud-

nyttet inden 5 år fra dato.

E. Bruun de Neergaard

Til orientering + udskrift:/1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Skørping kommune,

3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, vi William
Bluhme,

5) Lindenborg Skovdistrikt, Godsadministrationen, øster gade 21,
9510 Arden.



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

_ Tinghuset, Gammeltorv 6
• 9000 Aalborg, TIf.0812 7111

REG.NR. S52>0 ,00

Aalborg, den 18. januar 1991.

Skørping kommune
Teknisk forvaltning
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

Vedr. Deresj.nr. 01.05-20g01 - matr.nr. l d Rav by, Thorup. - Op-
førelse af ny skorsten ved "Næsgården".

I, Ved skrivelse af 21. december 1990 med bilag har De for Kaj Jen-
sen ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til opførelse af ny
skorsten til eksisterende bygning på l d m.fl. Rav by, Thorup, der
er beliggende inden for Overfredningsnævnets kendelse af 15. sep-
tember 1986 om arealer ved Madum sø.

I medfør af kendelsens § 3a meddeler fredningsnævnet herved tilla-
delse til det ansøgte i overensstemmelse med de forelagte tegnin-
ger.

•e
Tilladelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2
jfr. § 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den, der har begæret nævnets afgørelse, Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommune og
Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
tt fra dato.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET
for Nordjyllands Amts sydlige Fredningskreds,
Gammeltorv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 14.04.92.

JPH Naturfilm,
Ejstrupbro 13,
8832 Skals.

Vedr. FS 10/1992: Ansøgning om tilladelse til filmoptagelser på Ma-
dum sø.

Under henvisning til Deres skrivelse af 5. marts 1992 tiltræder
nævnet, at De foretager filmoptagelser på Madum sø fra den 5. til
den 17. juni 1992 og eventuelt tillige supplerende optagelser i au-
gust måned 1992. optagelserne kan ske fra to både og under meget
begrænset anvendelse af påhængsmotor.

For tilladelsen er fastsat følgende vilkår:

Der skal udvises stor nænsomhed over for bredder og bundvegetation.

Båden fjernes efter optagelserne, og eventuelle spor efter søsæt-
ning og optagelse retableres, og om fornødent beskyttes søsætnings-
stedet med stålnet.

Bådens hastighed må ikke oversige 9 kmjt (5 knob).

Færdsel sker i øvrigt efter aftale med søens ejere og efter disses
anvisninger.

Tidspunktet for eventuelle optagelser i august 1992 skal forud an-
meldes til Nordjyllands Amts Landskabskontor, Postboks 8300, 9220
Aalborg øst.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34

\ :2. \ \ l' L(_ 00 es- I
'/
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meddelt dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 15.sep-
tember 1986 om fredning af Madum Sø og Langmosen.

Afgørelsen kan inden 4 uger indbringes for Over fredningsnævnet ,
Slotsmarken 15-17, 2970 Hørsholm.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98·12.71.U

",. Modtaget i
5J<ov-og Naturstyrelsen

REGIINRfI 55?]J..OO1 ~ :SEr. '1994

Dato 20.september 1994.

FS 50/1994: Vedr.matr.nr. 1 u Rav, Torup. - Genopførelse af
sommerhus.

Til
til

orientering fremsendes hoslagt
Kurt Marcuss~tevej 15:

kopi af skrivelse af d.d.
9400 Nørresundby.

Sortsøe Jense

~1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Nordjyllands amt, Landskabskontoret. (j.nr.8-70-50-73-8433-

394)
3. Skørping kommune. ( (01.07.04P21)
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved Michael Wulff,

Skørping.
6. Inger Petersen, Skørping.
7. Egon SkjØbæk, Arden.

~iornlnisterlet
~ov- og NatUl'styrelSen
J.nr. SN \ 'l. \ \ I \'-\- O oS\
o,kl. nr. '-\
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 20.september 1994.

hr.Kurt Marcussen,
Rødhættevej 15,
9400 Nørresundby.

sommerhus.
genopførelse afFS 50/1994: vedr.matr.nr. 1 u Rav, Torup

De har ansøgt om tilladelse til opførelse af et ca. 78,6
kvadratmeter stort sommerhus til erstatning for et ca. 70
kvadratmeter stort sommerhus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af
15. september 1986 om fredning af Madum sø. Ifølge frednings-
bestemmelserne må der ikke opføres ny bebyggelse. Om- og til-
bygning og eventuel genopførelse af eksisterende bebyggelse
kan dog ske med fredningsnævnets godkendelse, såfremt der ik-
ke herved sker eller tilsigtes ændring af ejendommens hidti- ,.
dige benyttelse.

I henhold til fredningsbestemmelserne godkender nævnet her-
ved, at sommerhuset opføres i overensstemmelse med de frem-
sendte tegninger og beskrivelser og på vilkår, at den opstil-
lede skurvogn fjernes.

Fredningsnævnets afgørelse kan inden 4 indbringes for Natur-
klagenævnet, og tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefri-
stens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning. Tilla-
delsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 12.12.95.

FS 47/1995: Vedr. tilladelse til at opstille servicevogn på P-pladsen ved Madl1m
Sø.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skørping kommune, Udvalg
for Teknik og Miljø.

)(.1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
4. Danmarks Naturfredningsforening ved Michael Wulff, Skørping.
5. Egon Skjørbæk.
6. Henrik Christensen.
7. Jens Chr. Jensen, Skelvej 49, 9400 Nørresundby.

Akt. nr.
\J-.\\{IY-vOS\-~

J.rll, Si";



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 12.12.95.

Skørping kommune,
Udvalget for Teknik og Miljø,
Skørpingvej 7,
9575 Terndrup.

FS 47/1995: Vedr. tilladelse til at opstille servicevogn på P-pladsen ved Madum
_ Sø.

På vegne Jens Chr. Jensen, Skelvej 49, 9400 Nørresundby, har De ved skrivelse af 18.
august 1995 anmodet om Fredningsnævnets tilladelse til, at der opstilles en servicevogn
på P-pladsen ved Madum Sø.

Arealerne omkring søen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15. september
1986, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke må ".... opføres bebyggelse (herunder skure, boder
el. lign.) eller etableres andre faste konstruktioner eller anlæg ....."

Nævnet har i 1990 som en forsøgsordning meddelt tilladelse til, at der i sommermåneder-
ne blev opstillet en 3 meter lang, ombygge t campingvogn på parkeringspladsen under
nærmere forudsætninger, herunder at vognen hver aften blev fjernet fra stedet.

I den foreliggende ansøgning er det oplyst, at den vogn, der ønskes opstillet ved søen i
sommermånederne, er på hjul og ca. 2,75 x 8 meter.

Nævnet har skriftligt behandlet spørgsmålet om dispensation fra Overfredningsnævnets
kendelse og har under hensyntagen til det om størrelsen på vognen, der ønskes opstillet,
truffet beslutning om ikke at meddele den ansøgte dispensation.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelselovens paragraf 50, stk. 1, kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal fremsendes skriftligt til Frednings-
nævnet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
telefon 96307000

Aalborg, den 05.05.97.

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

FS 59/1996: matr.nr. 4 d Akselterp by, Astrup - skovtilplantning v/Madum Sø.

Ved skrivelse af 16.december 1996 søgte De for skovfirma Lejf Madsen om godkendelse
af tilplantning af matr.nr. 4 d Akselterp, Astrup, i henhold til Overfredningsnævnets
kendelse af 15. september 1986 om arealer ved Madum sø.

Nævnet foretog besigtigelse den 19. februar 1997.

De har nu ved skrivelse af 3. april 1997 med kort bilag fremsendt en af ansøgeren tiltrådt
plan for tilplantningen.

Fredningsnævnet kan herved i henhold til kendelsen godkende tilplantningen i over-
ensstemmelse med planen, der vedhæftes som bilag.

Sortsøe Jensen
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FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MilJØ

LANDSKABSKONTORET
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst
Tlf. 96351000
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'. 'Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 09. august 2006

FS 39/2006 - vedr. tilbygning på matr.nr. 11Rauf by, Torup.

Den 22. maj 2006 har De fremsendt en ansøgning fra Skørping Kommune
om tilladelse til at opføre en garage/udhus på ca. 50 m2 til ejendommen,
matr.nr. 1 lRaufby, Torup, beliggende Madumsøvej 52 og tilhørende Ilse
Maja Nybo og Karl Høj Jensen.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets afgørelse af 15. septem-
ber 1986 vedrørende fredning afMadum Sø m.m. hvorefter tilbygning til ek-
sisterende bebyggelse kan godkendes af fredningsnævnet.

Det ansøgte vil blive beliggende nord for eksisterende bygninger, i nær til-
knytning til disse og med samme materialer og taghældning som angivet på
bilag. Et eksisterende skur vil blive fjernet.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Nævnsformanden har foretaget besigtigelse.

Nævnet kan tiltræde det ansøgte på vilkår, at eksisterende skur fjernes.

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
betales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når kla-
gen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver først
påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gi-
ves medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Rebild Kommune,
Bygningsafdelingen,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 13. december 2007.

Yedr. FS 32/2007:

Ansøgning om tilladelse til at opføre et fritidshus på matr.nr. 1 u Rauf
by, Torup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15.
september 1986 om fredning af Madum Sø og Langmosen i Arden og
Skørping.

Yed skrivelse af2. oktober 2007 har De under Deres j.nr. 2007450 på vegne
Kurt E. Mortensen og Palle Andersen ansøgt nævnet om dispensation til at
opføre et fritidshus på matr.nr. 1 u Raufby, Torup, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 15. september 1986 om fredning af Madum
Sø og Langmosen.

Nævnet afholdt den 26. november 2007 besigtigelse og forhandling i sagen.
Kopi af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Det fremgår af kendelsen blandt andet, at der med fredningsnævnets god-
kendelse kan foretages ombygning, tilbygning eller eventuel genopførelse af
eksisterende bebyggelse såfremt der ikke sker eller tilsigtes ændring af en
ejendoms hidtidige benyttelse.

Det er nævnets vurdering, at der ikke længere består en bygning, men alene
en sokkel. Ansøgningen betragtes derfor som ansøgning om at opføre en ny-
bygning. Da fredningen har til formål at sikre arealernes særegne naturvi-
denskabelige og landskabelige værdier og om- og tilbygning derfor kun
undtagelsesvis kan ske, findes det at være i strid med kendeisens formål at
opføre en nybygning på stedet.

Afslaget kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage
fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse ror Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis



..

Kopi er fremsendt til :

1. Hanne Thygesen,
2. Niels Thomsen,
3. Miljøcenter Aalborg, att. Annemarie Christensen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wullf,
6. Skov-og Naturstyrelsen,
7. Kurt E. Mortensen,
8. Palle Andersen.

Side 2/2
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Mandag, den 26. november 2007 afholdt fredningsnævnet for Nordjylland,
sydøstlige del besigtigelse og forhandling i

FS 32/2007:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et fritidshus på matr.nr. 1 u Rauf
by, Torup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 15.
september 1986 om fredning af Madum Sø og Langmosen i Arden og
Skørping.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministeri-
elt udpegede medlem Hanne Thygesen og det Kommunelat udpegede med-
lem Niels Thomsen.

For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,

For Rebild Kommune mødte John Mønsted og Kay Jacobsen,

Kurt E. Mortensen, nuværende ejer og ansøger Palle Andersen var mødt.

Der fremlagdes :

- skrivelse af2. oktober 2007 fra Rebild Kommune med bilag 1 - 55.

Nævnsformanden oplyste vedrørende fredningskendelsen, at der ikke må op-
føres bebyggelse, men at der med nævnets godkendelse kan foretages om-
bygning, tilbygning eller eventuel genopførelse af eksisterende bebyggelse,
såfremt der ikke herved sker eller tilsigtes ændring af en ejendoms hidtidige
benyttelse. Fredningsnævnet traf således i 1994 beslutning om, at der kunne
oopføres et ca. 78,6 m2 stort sommerhus til erstatning for det ca. 70 m2 stort
sommerhus. Tilladelsen blev ikke udnyttet.

Ejeren oplyste, at han er i færd med at sælge ejendommen til ansøgeren, Pal-
le Andersen. Denne henviste til sagens bilag 2, i hvilket fremgår, at han øn-
ker at opføre et 79 m2 stort bjælkehus på det eksisterende fundament, sva-
rende til 2 nabohuse. Taghældningen bliver 45 grader. Det er i ansøgningen
til Rebild Kommune (bilag 1) anført, at tagbeklædningen vil blive græstørv
eller sorte tagplader.

Kay Jacobsen oplyste, at Nordjyllands Amt i 1994 afslog tilladelse efter
planloven, hvilket blev stadfæstet afNaturklagenævnet. Efter hans opfattel-
se, er huset ikke længere eksisterende, idet der alene er et tilgroet fundament
tilbage.

Annemarie Christensen udtalte sig mod det ansøgte og anførte, at Frednings-
nævnets tilladelse i 1994 blev givet på et forkert grundlag, idet der heller ik-
ke dengang var en bebyggelse på grunden.

Nævnet voterede og traf beslutning om ikke at imødekomme det ansøgte.

De mødene klagevejledtes.



Side 2/2























Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 50,
Mail: udb(jdomstol.dk I kca(i)domstol.dk.

Rebild Kommune,
Center Plan, Byg og Vej,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 17. juni 2014.

Vedr. FS 1/20 14:
Ansøgning om tilladelse til at etablere en shelterpiads på matr.nr. i u
Rauf by, Torup.

Ved brev af 5. januar 2014 har De under Deres sagsnr. 20130441 på vegne
ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt nævnet om tilladelse til at etablere en
shelterplads på arealer, der er beliggende Ca. 200 meter fra parkeringsplads,
badested og toilet ved Madurn søs østende.

Det er oplyst, at shelteret er 4x3 m opbygget i råtræ og efter fotos angiveligt
med græstørv på taget.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. septem
ber 1986 om fredning af Madum sø og Langmosen. Formålet med frednin
gen er at bevare Madum sø og Langmosen og disses nærmeste omgivelser,
at beskytte og pleje de til områderne knyttede særegne naturvidenskabelige
og landskabsmæssige værdier og under hensyntagen hertil at sikre og regule
re almenhedens ret til færdsel og ophold.. I henhold til afgørelsens § 3 må
der ikke opføres bebyggelse, herunder skure, boder eller lignende eller etab
leres andre faste konstruktioner eller anlæg.

Nævnet sendte den 12. marts 2014 sagen i skriftlig høring blandt interessen
ter og klageberettigede i fredningsspørgsmål.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Rebild kommune har ud
talt sig mod etablering af shelteret, der anses for at være i strid med fred
ningsbestemmelserne og endvidere værende for tæt på nabobebyggelsen og
derfor til gene for dennes beboere.

Rebild kommune har i sin fremsendelsesskrivelse anført, at der 3 gange er
meddelt afslag på opførelse af sommerhus på ejendommen, senest i 2007.
Kommunen har ikke kunnet anbefale det ansøgte.

Nævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.

Henset til såvel fredningens formål som fredningsbestemmelsernes formule
ring, der klart udtaler sig imod enhver form for bebyggelse, kan nævnet ikke
tillade det ansøgte.
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Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 og kan
inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen påklages til Natur- og Miii øklage

vedlægges.

Kopi fremsendes til:

1. Holger L. Holm.
2. Finn Grøn Nielsen
3. Naturstyrelsen, København, NST 4 112-02264,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff,
6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Omitologisk Forening vi Thorkild Lund,
8. Friluftsrådet v/ Christian Kragh,
9. Lars Nyhuus Henriksen.



Fredningsnævn SYD

Klagevej ledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kiagefristen 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,
• en berørt nationalparlcfond oprettet efter lov om nationalparker

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og orgarisationer, 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.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, som videresender klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens

behandling. Du får kopi affredningsnævnets brev til Natur- og Miljøldagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet undermette dig hurtigst muliat.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af ldagen. at der indbetales et

gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 km. for privatpersoner og 3.000 km. for alle andre

klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af aebyret.

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet

påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste

måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Milj øklagenævnets hj emmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagde afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen

ikke er omfattet af Natur- og Ivliljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i iclagenævnet.

tilbagebetales gebyret dog ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven



Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del. 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

Den 30. september 2019 

 

FN-NJS-24-2019: Ansøgning om dispensation til fiskeundersøgelser og sejlads på Madum sø. 

Fredningsnævnet har den 13. juni 2019 fra Miljøstyrelsen, Nordjylland, modtaget ansøgning om 

tilladelse til at gennemføre fiskeundersøgelser i og ved Madum sø, beliggende i Rebild og 

Mariagerfjord Kommuner. 

Fredningsnævnet har i forbindelse med tidligere ansøgning behandlet under FN-NJS-42-2018 afholdt 

møde, hvor kik ud over søfladen var mulig og besluttede da at meddele dispensation. 

Idet fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og idet afgørelse 

fra klagenævnet ikke foreligger, bliver undersøgelserne ikke gennemført i 2019. Der ansøges derfor 

nu om tilladelse til at gennemføre undersøgelserne i 2020 eller 2021 i de samme perioder, som ansøgt 

i den tidligere sag. 

På denne baggrund har fredningsnævnet besluttet at behandle sagen på skriftligt grundlag med 

tiltræden af nævnsmedlemmerne: det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og de kommunalt 

udpegede medlemmer Jens Munk og Danny Juul Jensen. 

Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 

nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Madum sø er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 15. september 1986 om fredning af 

Madum sø og Langmosen, der har til formål at bevare Madum sø og Langmosen og disses nærmeste 

omgivelser, at beskytte og pleje de til områderne knyttede særegne naturvidenskabelige og 

landskabelige værdier og under hensyntagen hertil sikre og regulere almenhedens ret til færdsel og 

ophold. Afgørelsen har bestemmelse om, at sejlads ikke er tilladt, dog kan søens to ejere, disses 

familier og gæster samt indehavere af jagt-og fiskeriret sejle på søen med eller uden motorkraft. 

Der er ansøgt om tilladelse til fra motorbåd som led i det Nationale Overvågningsprogram for 

Vandmiljø og Natur, at gennemføre undersøgelse af søens tilstand. Der søges om tilladelse til: 

 Fem vandprøver på søens dybeste punkt, udført i perioden 1. maj til 1. september med 30 

dagens mellemrum og med forventet arbejdstid på 3 timer, 

 Én planteundersøgelse for bentiske kiselalger, hvor der sejles i transekter på tværs af søen i 

alt ca. 185 punkter. Undersøgelsen vil spænde over 2-4 dage i perioden 1. juli til 15. august. 

Ud over punktundersøgelserne ledes der efter ekstra arter langs kanten af søen enten til fods 

eller vis båd. Der vil deltage en dykker i denne undersøgelse. 

 Én fiskeundersøgelse, hvor der udsættes 15 garn. Garnene er 30 meter lange og 1,5 meter høje 

samt med en maskestørrelse 5-55 mm. Garnene fordeles over hele søen i 14-16 timer inden 

de tages op og fangsten tages op og vejes og måles. Derudover skal der én gang af ca. 1 times 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


varighed elfiskes langs bredden fra båd efter ekstra arter. Store fisk sættes så vidt muligt ud 

igen efter endt undersøgelse, medens mindre fisk på under 25 cm. sendes til destruktion. 

Fiskeundersøgelsen tager ca. 3-5 sammenhængende dage i perioden 15. august til 15. 

september. 

 En til to sedimentundersøgelser, hvor der sejles til tre- fire punkter i søen, hvor prøverne 

udtages. Undersøgelserne er af 1-2 dages varighed i sammenhæng i perioden 15. oktober til 

30. november. 

 

 

Ovenfor ses isætningssted for båd ved søens østlige ende ved Madum Søvej. 

Rebild Kommune har den 15. november 2018 udtalt følgende: 

”… Rebild Kommune finder at Miljøstyrelsens ansøgning bør imødekommes, idet 

undersøgelserne vurderes ikke at stride imod fredningens formål. Det er vigtigt løbende at 
overvåge Madum Søs tilstand, da søen bla. er fredet på grund af særegne natur-
videnskabelige værdier. Ydermere ligger søen i Natura 2000 område, hvorfor det er vigtigt 
at monitere arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget…”. 
 

Der foreligger ikke skriftlig udtalelse fra Mariagerfjord Kommune, som under den tidligere 

sagsbehandling støttede projektet. 



Danmarks Naturfredningsforening støttede under den tidligere sagsbehandling også projektet og 

udtrykte forventning om, at såfremt fiskebestanden måtte være gået ned, vil der blive taget tiltag i 

brug for at ændre derpå. 

Dansk Ornitologisk Forening gjorde dengang opmærksom på fuglenes yngletid, som der bør tages 

hensyn til, når undersøgelserne gennemføres. 

Den 15. juli 2019 anmodede fredningsnævnet sagens parter, herunder lodsejerne, om bemærkninger 

til den nye ansøgning. I henvendelsen anførte nævnet særlig: 

” Fredningsnævnet har modtaget vedhæftede ansøgning om videnskabelig undersøgelse af Madum Sø enten i 2020 
og 2021. 

Fredningsnævnet overvejer, om ikke den allerede meddelte tilladelse af 18. december 2018 dækker det, der nu 

ansøges om, og om der derfor er behov for en ny sagsbehandling. 

 
Forinden nævnet træffer endelig afgørelse af dette spørgsmål, meddeles der sagens parter og øvrige interesserede 

en frist til at fremkomme med bemærkninger hertil. 

Det er helt frivilligt, om man ønsker at udtale sig. 

 
Fristen for besvarelse sættes til den 12. august 2019.” 

 

Ingen af sagens parter er fremkommet med bemærkninger til henvendelsen, bortset fra Rebild 

kommune, der har tilsluttet sig, at sagen afgøres på det foreliggende grundlag. 

Fredningsnævnet har herefter lagt til grund, at omstændighederne er de samme, som de, der blev 

oplyst forud for og under fredningsnævnets besigtigelsesmøde, der fandt sted den 26. november 2018. 

Fredningsnævnet lægger også til grund, at de indvendinger, som lodsejerne fremkom med under den 

tidligere sag, fortsat er gældende. Indsigelserne fra den tidligere sag gengives nedenfor: 

”Henrik Thorlacius-Ussing bemærkede for Lindenborg Gods A/S, at man er imod projektet allerede idet 

det synes besynderligt og provokerende, at en offentlig myndighed kan fortage dette fiskeri, når begge 
lodsejere har afholdt sig og andre fra at fiske eller jage på søen for derved at lade naturen i fred. 

Vincent Juul bemærkede, at hans familie i 600 år har arbejdet for at bevare søen, herunder også for at 

sikre, at fredningen respekteres. Han er principielt modstander af det kraftige indgreb, der ligger i at 
foretage en sådan undersøgelse, som der ønskes. Han husker, at der i 1990’erne blev fanget omkring 

2,5 ton fisk, hvorved fiskebestandens cyklus i søen er ødelagt. Skal undersøgelserne gennemføres, bør 
det som minimum være med meget længere mellemrum. 

Begge lodsejere fandt, at tidligere undersøgelser har skadet stambestanden af flere fiskearter, og er 
derfor modstandere af ethvert undersøgende fiskeri på søen.” 

Fredningsnævnet har tidligere behandlet tilsvarende ansøgninger om optagning af prøver, herunder  

den 14. november 2012, hvor der blev meddelt dispensation, hvilken afgørelse efter påklage blev 

stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 28. januar 2013. 

Fredningsnævnets afgørelse 



Fredning af Madum sø og Langmosen betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

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

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger endvidere til grund, at de ansøgte undersøgelser foregår med henblik på at 

vurdere søens tilstand samt, at undersøgelsernes tidsmæssige omfang er minimeret mest muligt, samt 

at det ansøgte ikke vil berøre søens fremtræden og de tilknyttede særegne naturvidenskabelige værdier. 

Der er tale om kortvarige og videnskabeligt begrundede undersøgelser. Ansøger har erklæret at ville 

foretage søsætning af både fra steder, som lodsejerne kan anbefale. På denne baggrund, og idet det 

forudsættes 

at undersøgelserne ikke vil efterlade sig synlige spor, og 

at Miljøstyrelsen tilstræber, at antallet af fangede fisk bliver begrænset mest muligt, samt   

at Miljøstyrelsen sikrer, at de fangede fisk i størst muligt omfang kan sættes ud levende igen, 

kan fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte, idet bemærkes, at der ikke er fremkommet 

nye oplysninger i sagen, der kan føre til andet resultat. 

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 

http://www.naevneneshus/


 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

http://www.naevneneshus/
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1. Poul Roesen, 
2. Jens Munk, 
3. Danny Juul Jensen 
4. Rebild Kommune, 
5. Mariagerfjord Kommune, 
6. Miljøstyrelsen, Odense, 
7. Miljøstyrelsen, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst, 
8. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
9. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff, 
10. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
11. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
12. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
13. Friluftsrådet, centralt, 
14. Friluftsrådet, Himmerland-Aalborg, 
15. Lindenborg Gods A/S 
16. Henrik Thorlacius-Ussing, 
17. Willestrup Gods, 
18. Vincent Georg Juul, 
19. Astrup Nørskov ApS 

 



 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
AFVISNING af klage over dispensation fra fredning til fiskeunder-
søgelse og sejlads på Madum Sø i Rebild og Mariagerfjord kommu-
ner 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig dels afgørelse af 18. decem-
ber 2018 om dispensation fra fredningen af Madum Sø og Langmosen til 
fiskeundersøgelse og sejlads på Madum Sø i Rebild og Mariagerfjord 
kommuner. 
 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbe-
skyttelseslovens § 88, stk. 1. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse. 
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet mv. 

28. februar 2020 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 20. december 2018 påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af ejendommens ejere, der er repræsenteret ved 
advokat.  
 
Klagerne har navnlig anført, at 
 

- der ikke bør meddeles dispensation til det ansøgte, idet undersø-
gelserne og brugen af motorbåd på søen vil være indgribende og 
forstyrrende for søens dyre- og planteliv, og 

- der ikke grund til at foretage undersøgelsen. 
 
2. Sagens oplysninger 
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 18. december 
2018 i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt dispensati-
on fra fredningen af Madum Sø og Langmosen til fiskeundersøgelse og 
sejlads på Madum Sø.4 
 
Det fremgår af afgørelsen, at der bl.a. er ansøgt om dispensation til at 
tage vandprøver i søen mellem 1. maj 2019 og 1. september 2019, til at 
foretage planteundersøgelser ved sejlads i perioden 1. juli 2019 til 15. 
august 2019, samt til at foretage fiskeundersøgelser i perioden 15. august 
2019 til 15. september 2019. 
 
Herudover fremgår det af afgørelsen, at fredningsnævnet efter besigtigel-
se i området har vurderet, at der kan meddeles dispensation til det ansøg-
te, samt at det ansøgte ikke vil være i strid med forbuddene i naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 og stk. 3. 
 
Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at der er tale om viden-
skabeligt begrundede undersøgelser, der har til formål at vurdere søens 
tilstand, og at undersøgelsernes tidsmæssige omfang er minimeret mest 
muligt. Fredningsnævnet har desuden lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil 
berøre søens fremtræden, dens særegne naturvidenskabelige værdier, og 
at bådene søsættes på steder, der er anbefalede af lodsejerne. 
 
Miljøstyrelsen, Nordjylland, der er ansøger, har i mail af 3. februar 2020 
oplyst, at den påklagede dispensation ikke længere er aktuel, og at styrel-
sen ved fredningsnævnets afgørelse af 30. september 2019 har fået di-
spensation til at foretage de planlagte undersøgelser af Madum Sø gæl-
dende for 2020 og 2021. 
 

                                                 
4 Overfredningsnævnets afgørelse af 15. september 1986, sagsnr. 2227/74. 
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3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Fredningsnævnet for Nord-
jylland, sydøstlig dels dispensation af 18. december 2018 alene vedrører 
muligheden for at foretage undersøgelser af Madum Sø i 2019. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder derfor, at fredningsnævnets afgø-
relse af 18. december 2018 ikke længere er aktuel. 
 
Som følge heraf afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet at realitetsbe-
handle Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig dels, afgørelse af 18. 
december 2018. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Miljøsty-
relsen har fået dispensation til at foretage de planlagte undersøger i 2020 
eller 2021, og at denne dispensation ikke er påklaget. 
 

3.2 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 6. 
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over 
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig dels afgørelse af 18. decem-
ber 2018 om dispensation fra fredningen af Madum Sø og Langmosen til 
fiskeundersøgelse og sejlads på Madum Sø i Rebild og Mariagerfjord 
kommuner. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordjyl-
land, sydøstlig del (j.nr. FN-NJS-42-2018) samt for klagerne og deres 
repræsentant (j.nr. 21371 kln/mn) via klageportalen. Afgørelsen sendes 
desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 

 
Thomas Steensen 

Stedfortrædende formand 
 
 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
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