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År 1973 den 14. juni afsagde fredningsnævnet for Nord-
jyllands amts nordlige fredningskreds i sag
F.s. 4198/1973: Fredning af arealer omkring

Dorf mølledam, Dronninglund
sogn,

sålydende

'" k e n d e l s e:• Dronninglund kommune og Fredningsplanudvalget for Nord-
jyllands amt har ved skrivelse af 15. januar og 5. marts
1973 rejst sag om fredning af et ca. 7 ha stort areal om-
kring Dorf mølledam i Dronninglund sogn med vandmølle og
vindmølle. Forslaget begrundes med mølledammens meget smuk-
ke naturomgivelser, og vandmøllen producerer stadig olek-
trisk strøm til ejernes brug, medens vindmøllen tidligere
virkede som hjælpemølle. Denne er den eneste tilbageværen-
de vindmølle i Jydske ås området, og den er m~get forfal-
den, men kommunen ønsker at istandsætte og vedligeholde den.

Forslaget omfatter følgende arealer af Neder Dorf fjer-

:

ding
Matr. nr. areal heraf mølledam
del af 1:2-

25g,
del af 26d
del af 30a
(2 lodder)

ialt

0,13 ha
0,51 "
1,20 "

0,02 ha

4,83 II

6,67 ha.----------------------------------
Ejere: gårdejerne Jens Jensen, Karl Jensen og Anna Møl-

ler Jensen i lige sameje.
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Efter bekendtgørelse i Statstidende og Vendsyssel Tiden-
de den 17. marts 1973 har fredningsnævnet holdt møde med be-
sigtigelse den 3.april 1973. Ingen andre end ejerne havde
givet møde efter indkaldelse af alle indehavere af rettig-
heder i ejendommen ved anbefalede breve med 14 dages varsel.

Ejerne protesterede stærkt mod fredning. De oplyste
blandt andet, at vindmøllen er opført af deres bedstefader
i 1887 som hjælpemølle til vandmøllen, og at den har været
faldefærdig de sidste 20 år, samt at de har tænkt at nedri-
ve den. I vandmøllen, som måske er 300 år gammel, har de i
1921 indsat en turbine, og den forsyner ejendommen med elek-
trisk kraft. Ejerne lægger endvidere megen vægt på at beva-
re stakladen oppe ved vindmøllen, den har stået der siden
1930. Fiskeretten i dammen er udlejet.

Såfremt fredningsnævnet tager tredningsbegæringen til
følge mod ejernes protest, ønsker ejerne ~ arealet omkring
dammen syd for vejen - offentlig bivej nr. 29 - ikke gøres
tilgængeligt for almenheden, at stakladen kan blive stående

, -

,

i nuværende ejeres levetid, !1 der på arealet oppe nord for
vejen ved vindmøllen kun indrettes parkeringsplads på
højst 500 m2, ~ der ingensinde opsættes boder eller lignen-
de, og at arealet renholdes og vedligeholdes af kommunen.
Ejerne er meget imod den tanke, at egnens befolkning skal
vedligeholde noget, der tilhører dem, og de ønsker derfor
at skænke selve vindmøllen til Dronninglund kommune, såle-
des at den stedse ejes af kommunen og ikke kan overdrages
til andre.

Fremdeles ønsker ejerne, at erstatning for fredningen
i sin helhed skal tilkomme kommunen, således at denne an-
vender beløbet til delvis dækning af vindmøllens istandsæt-
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telse, og erstatningen skal ydes direkte til kommunen, så-
ledes at der ejheller bliver noget beskatningsproblem for
ejerne.

Ejerne frafalder erstatning.
Fredningsnævnet må bemærke, at der savnes hjemmel til

at yde kommunen erstatning.
Nationalmuseets mølleudvalg har under sagen påpeget det

ønskelige i at bevare vindmøllen i forbindelse med vandmøl-
len og at redde milieuet deromkring, og påskønner at Dron-
ninglund storkommune påtager sig istandsættelse og vedlige-
holdelse af vindmøllen.

Danmarks Naturfredningsforening har varmt anbefalet
fredningen.

'O,

,

Fredningsnævnet finder, at mølledammen med dalstrøget
mod vest og den bakkede bøgeskov mod syd er af en sådan
enestående skønhed, at det bør fredes i medfør af § l, stk.
l, i lov om naturfredning. Til dette landskab hører faldet
ned til vandmøllen, og det findes hensigtsmæssigt at medta-
ge et beskedent areal oppe ved vindmøllen, for at forbipas-
serende kan tage holdt og glæde sig over det smukke milieu.

Hvad derimod angår vindmøllen savner fredningsnævnet
hjemmel i naturfredningsloven til at medtage den i frednin-
gen og må derfor have Dronninglund kommune henvist til at
bevare den på egen bekostning.

Fredningsforslaget tages herefter til følge således som
nedenfor bestemt.

T h i b e s t e m m e s:
De ovenfor side l nævnte arealer af matr. nr. Ib, 25d,- -

26~ og 30~, Neder Dorf fjerding, Dronninglund sogn, tilsam-
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men 6,67 ha fredes således, ~ den nuværende tilstand sø-
ges bevaret, at arealet syd for vejen med mølledammen og
rørsumpen ikke må afvandes, ~ stakladen på matr. nr. 30~
bibeholdes i de nuværende ejeres levetid, hvorefter det
offentlige skal have ret til på dette sted at etablere en
parkerings- og rasteplads på ikke over 500 m2, der renhol-
des og vedligeholdes af kommunen, ~ der ved siden af om-
talte staklade allerede nu skal kunne etableres parkerings-
mulighed for 3 automobiler, ~ der bortset herfra ikke må
foretages ændringer i terrænet, såsom opfyldning eller af-
gravning, ~ der på arealet ikke må bygges eller opstilles
boder, skure eller overhovedet forefindes andre bygningsvær-
ker end møllerne, at almenheden ikke har adgang til arealet
syd for vejen, ~ der ikke må opstilles master, men at te-
lefon- og elledninger og lignende skal fremføres i jordka-
bel, medmindre andet tillades af ejerne og de påtaleberetti-
gede, ~ nødvendig landskabspleje kan foretages af frednings-
planudvalget uden udgift for ejerne.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Kendelsen tinglyses på de anførte ejendomme forud for

pantegæld og byrder og med påtaleret for fredningsnævnet
for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds, frednings-
planudvalget for Nordjyllands amt, og Dronninglund kommune.

Kendelse kan inden 4 uger efter forkyndelsen indankes
for Overfredningsnævnet, Nyropsgade 224, København V.

Th. Haagen. Carl Nielsen. H. Andersen.

.-
Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Nordjyll~nds amts nordlig~
fredningskreds, den 14.juni 1973.

P. n. v.
Th. Haagen.
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-DORF MØLLEDAM M. M.
Dronninglund kommune

Nordjyllands amt

Neder- Dorf Fjerding
Dronninglund sogn

Udfærdiget i december 1972
på grundlag af mafrikelkort
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Afgørelser - Reg. nr.: 05649.00

Dispensationer i perioden: 16-11-1993 - 14-11-1997



REG.N~t 51aL\C).00,

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

Aalborg, den 16. november 1993.

Nordjyllands amtskommune,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.

• FS 67/1993: Vedr. etablering af fisketrappe/stryg ved Don Møllebæk. der er
omfattet af Ovenredningsnævnets kendelse af 14.juni 1973. (Deres j.nr. 8-70-51-3-
807-7-93).

Under henvisning til Deres skrivelse af 9. september 1993 skal herved meddeles, at
fredningsnævnet kan godkende det fremsendte projekt til etablering af Fisketrappe/stryg
ved Dorf Møllebæk.

Ved sin afgørelse har nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
meddelt dispensation fra ovennævnte fredningskendelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan
henskyde klagen til miljøministerens afgørelse. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

I



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17, 9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 14.11.97.

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

REG. NR. 5 ~'-I~.OO.

Vedr.FS 46/1997: Ansøgning om tilladelse til etablering af
sti omkring Dorf Mølledam, der er omfattet af fredningsken-
delse af 14. juni 1973.
(Amtets j.nr. 8-70-51-8-807-0001-97)

Ved skrivelse af 23. september 1997 har De på vegne Museums-
foreningen for Dronninglund Kommune anmodet om tilladelse til
at etablere en trampesti med pælemarkering rundt om Dorf Møl-
ledam. Stien vil for en del være beliggende på fredet areal.
Der ønskes etableret 2 spange i imprægneret træ i henholdsvis
den vestlige og østlige ende på ca. 70 og ca. 10 meter. Of-
fentligheden får adgang til at benytte stien. Der vil ikke
blive tale om jordarbejder.

Området er omfattet af ovennævnte kendelse, der efter lodse-
jernes ønske er betinget af, at offentligheden ikke har ad-
gang til arealet, og hvorefter den eksisterende tilstand skal
bevares.

Nævnet besigtigede den 29. oktober 1997 arealet. Udskrift af
forhandlingsprotokollen vedlægges.

Det fremgår heraf, at nævnet har besluttet til dels at imøde-
komme det ansøgte. Der findes at kunne tillægges offentlighe-
den adgang ad det nævnte stiforløb til området, der ikke har
en særlig sårbar natur under hensyn til, at ejeren af area-
let nu kan tiltræde dette. Der meddeles endvidere dispensati-
on til den ansøgte sti som en trampesti uden terrænændringer
med etablering af to spange af træ, men ikke til opsætning af
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Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Skriftlig klage kan indsendes til fredningsnævnet. Tilladel-
sen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.









Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlig del.
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Brønderslev Kommune
Plan og Miljø
9700 Brønderslev

Aalborg, den 18. oktober 2017

FN-NJN-45-2017

Udvidelse af offentlighedens adgang, opsætning af borde/bænke mv. og plantning af skovbryn ved Dorf 
Mølle.

Fredningsnævnet har den 14. juli 2017 fra Brønderslev Kommune modtaget en ansøgning om tilladelse til 
udvidelse af offentlighedens adgang, opsætning af borde/bænke mv. og plantning af skovbryn på 
ejendommen, matr. nr.e 30a og 30e Nederdorf Fjerding, Dronninglund.

Nævnet har besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår 
nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 14. juni 1973 om fredning af arealer omkring Dorf 
mølledam. 

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Museerne i Brønderslev Kommune udarbejdet en plan for 
drift og pleje af arealerne, hvis formål er at sikre en gunstig udvikling af naturværdierne i området ved 
genindførsel af kreaturafgræsning og sikring af mulighed for formidling af naturområdet. Dette omfatter 
opsætning af kreaturhegn med låger, etablering af skovbryn mod syd, samt fastlæggelse af 
arealanvendelsen. Endvidere ønskes opsætning af bord- og bænkesæt, opsætning af infotavler med 
plancher og opsætning af rutepæle og piktogrampæle.

Der er også ønske om at give offentligheden adgang til arealerne med fri fladefærdsel syd for Dorfgade. 

Fredningen indeholder bestemmelser om, at den nuværende tilstand skal søges bevaret, at der bortset fra 
en enkelt undtagelse ikke må foretages ændringer i terrænet, at der på arealet ikke må bygges eller 
opstilles boder, skure mv., ligesom almenheden ikke har adgang til arealet syd for vejen.  

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen under en besigtigelse den 27. september 2017. I mødet deltog 
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk


og det kommunalt udpegede medlem Otto Ziegler. For Brønderslev Kommune mødte Keld Koustrup 
Sørensen og Børge Madsen. For Museerne i Brønderslev Kommune mødte Lykke Olsen. For Friluftsrådet 
mødte Betty Steglich-Petersen.

Brønderslev Kommune redegjorde for projektet og nævnte bl.a., at de fredede arealer har stærkt brug for 
nogle plejeforanstaltninger og den udarbejdede plejeplan kan iværksættes snarest. Der er tale om en 
kulturhistorisk perle med nogle store naturmæssige værdier, hvor de nuværende lodsejere gerne vil give 
den brede offentlighed fuld adgang.  Bestemmelsen i fredningskendelsen om, at offentligheden ikke skulle 
have adgang, var begrundet i den tidligere ejers interesser.  

Det blev endvidere oplyst, at der til infotavler, rutepæle og piktogrampæle vil blive anvendt modeller, som 
anvendes af Naturstyrelsen. Den digitale information er af flere grunde foreløbig opgivet. 

Under besigtigelsen blev det påvist, hvor der kunne etableres et skovbryn mod syd. Skovbrynet vil blive 
plantet med eksempelvis hassel, og således at man vil friholde nogle passager med henblik på mulighed for 
visuelt udkig.

Friluftsrådet rejste spørgsmål om færdsel med cykel og til hest. 

Kommunen nævnte, at den omhandlede færdsel kun vedrører færdsel til fods, også fordi terrænet ikke er 
egnet til anden form for færdsel.   

Miljøstyrelsen har i en udtalelse af 1. september 2017 meddelt, at ansøgningen ikke giver anledning til 
bemærkninger. 

Der blev under besigtigelsen rejst spørgsmål om opsætning af skraldespande. Kommunen bemærkede, at 
der vil blive opsat skraldespande, hvis der er behov for dette. 

Lykke Olsen kunne på vegne museet anbefale projektet.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer omkring Dorf mølledam betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 



Efter formålet med ansøgningen om at give offentligheden fuld adgang skal fredningsnævnet herved 
meddele den fornødne dispensation, idet det dog bemærkes, at der alene er tale om færdsel til fods.

Fredningsnævnet skal herved også meddele dispensation til opsætning af infotavler med plancher, 
opsætning af borde- og bænkesæt, opsætning af rutepæle og piktogrampæle, samt eventuelt 
skraldespande.  Der meddeles endelig også dispensation til plantning af et skovbryn i den sydlige del af 
skoven. 

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

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

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 



Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,

2. Otto Ziegler,

3. Miljøstyrelsen, København,

4. Brønderslev Kommune,

5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev afdeling ,

7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Kurt Rasmussen,

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,

10. Museerne i Brønderslev.
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