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REG. NR. 77/1

Overfredningsnævnets afgørelse

• af 7. oktober 1985

•
om fredning af arealer ved Vokslev Hede
i Nibe og Støvring kommuner, Nordjyllands
amt (sag nr. 2629/85)

e
e

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har den
6. februar 1985 truffet afgørelse om fredning af arealer på ca. 45 ha ved
Vokslev Hede i Nibe og Støvring kommuner. Som led i fredningen er det be-
sluttet, at ca. 11,4 ha af området skal afstås til Nordjyllands amtskommu-
ne. En del af området er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens
§ 43 a om beskyttelse af heder. Formålet med fredningen er at beskytte om-
rådets righoldige, kulturhistoriske og arkæologiske spor, at bevare områ-
dets landskabelige og biologiske værdier samt at sikre almenheden en be-
grænset adgang til det fredede.

Fredningssagen, som omfatter arealer af 8 private ejendomme, er rejst den
14. februar 1983 af Nordjyllands amtskommune - i forlængelse af et forelø-
bigt forbud i medfør af naturfredningslovens § 11 mod bl.a. opdyrkning og
terrænændringer på de udyrkede dele af fredningsområdet.

Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens § 25 fore-
lagt overfredningsnævnet til efterprøveIse. Afgørelsen er tillige påklaget
tiloverfredningsnævnet af 5 af de berørte ejere, repræsenteret ved Nord-
jydsk Udvalg for Landboret.

De ankende ejere har bl.a. anført, at de af fredningsnævnet fastsatte be-
stemmelser i høj grad vil vanskeliggøre arealernes drift som landbrugs-
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jord, ikke mindst ved at tilbageføre opdyrkede arealer til græsningsarealer
eller ved at fastholde opdyrkningsegnede arealer som udyrkede.

Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen, som har støttet fredningens gennem-
førelse, har taget fredningsnævnets afgørelse til efterretning, herunder
den besluttede arealafståelse til Nordjyllands amtskommune. De to berørte
kommuner, Nibe og Støvring, har ikke fundet anledning til at gøre bemærk-
ninger til den af fredningsnævnet trufne afgørelse.

Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har begge anset
fredning af det omhandlede område for velbegrundet og har anbefalet, at
fredningen gennemføres som foreslået af Nordjyllands amtskommune .

• I sagens behandling, herunder besigtigelse af fredningsområdet og møde med
de i sagen interesserede, har 10 medlemmer af over fredningsnævnet delta-
get.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

..

Inden for det område, som er omfattet af fredningen, findes en usædvanlig
koncentration af arkæologiske og kulturhistoriske værdier. Der knytter sig
endvidere til det smukt beliggende fredningsområde betydelige landskabeli-
ge, biologiske og rekreative værdier.

e
e

Det tiltrædes derfor, at hele det område, der er omfattet af fredningsnæv-
nets afgørelse, bør pålægges fredningsbestemmelser til sikring af de nævnte
fredningsmæssige interesser.

e Om fredningens indhold bemærkes:

De arkæologiske interesser er overvejende koncentreret i fredningsområdets
vestlige del, og som led i den bedst mulige beskyttelse af disse interesser
bør der derfor ikke i denne del af fredningen ske nogen form for jordbear-
bejdning. Derimod findes det ikke at stride mod fredningens formål, at de
fredede arealer gødskes og sprøjtes i hidtidigt omfang, eller at de nu fre-
dede østlige arealer nord for Frendrup Nihøje anvendes til dyrkning af sæd-
vanlige landbrugsafgrøder.
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Det tiltrædes, at det centrale areal matr.nr. ll~, Vokslev By, Vokslev,
skal afstås til Nordjyllands amtskommune, og over fredningsnævnet har fun-
det, at der også - i overensstemmelse med ejerens ønske - bør ske afståelse
til amtskommunen af det krat bevoksede areal af matr.nr. l ~, Moldbjerg By,
øster Hornum, som ligger i tilslutning til krattet på matr.nr. 11 ~, Vok-
slev By, Vokslev.

Overfredningsnævnet har endelig fundet, at de parkeringsarealer, som var
tænkt oprettet på matr.nr. 9 ~, Vokslev By, Vokslev, ved Nibe kommunes for-
anstaltning bør etableres som parkeringslommer i udkanten af det offentlige
vejareal.

• Udover de nævnte realitetsændringer foretages nogle overvejende redaktio-
nelle ændringer af fredningsbestemmelserne.

Fredningsbestemmelserne for det område, der er vist på kortet, der hører
tiloverfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet), og som omfatter ca.
45 ha, fastsættes herefter således, idet fredningsnævnets afgørelse af
6. februar 1985 samtidig ophæves:

Fredningens formål.

e
e

Fredningen har især til formål at beskytte områdets kulturhisto-
./

riske og arkæologiske værdier. Fredningens formål er endvidere
at bevare områdets landskabelige og biologiske værdier og at sik-
re almenhedens adgang til det fredede område, så vidt den offent-
lige adgang er forenelig med fredningens øvrige formål .

• Bevaring.

De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand.

Bebyggelse m.v.

Det følger af § 2, at der ikke må opføres bebyggelse på det fre-
dede område.

Der må heller ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg
end bygninger. Eksempelvis må der ikke anbringes skure, boder og
master.
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Der må endvidere ikke anbringes campingvogne og lignende, og
teltning må ikke finde sted.

Terrænændringer m.v.

Der må ikke foretages terrænændringer.

Bækken som løber i skellet mellem matr.nr. l ~, Moldbjerg By og
11 ~, Vokslev By, skal bevares i sin nuværende tilstand.

Den på fredningskortet viste dam på matr.nr. 9 ~, Vokslev By, må
ikke opfyldes. Der må kun oprenses, hvis det sker som led i en
af fredningsnævnet godkendt videnskabelig undersøgelse .

• Arealanvendelsen.

a. Det følger af § 2 at der ikke må foretages nytilplantning.

Fredningen er ikke til hinder for, at der foretages genplantning
af de eksisterende lægivende bevoksninger ved sydskellet af
matr.nr. 14 Q og i det sydvestlige hjørne af matr.nr. 9 ~, begge
Vokslev By, samt af den stormfældede lægivende bevoksning nord
for den eksisterende bevoksning på sidstnævnte ejendom.

e•
De arealer af matr.nr. l ~, Moldbjerg By, og matr.nr. 11 ~, Voks-
lev By, som er vist på kortet med særlig signatur, skal bevares
som græsningspræget krat .

b. De på kortet med særlig signatur viste arealer må uanset frednin-
gen anvendes som agerjord uden driftsmæssige begrænsninger .• c. De uden særlig signatur viste arealer af matr.nr. 9 ~,
11 ~ og 14 Q, Voks lev By samt det tidligere fredede areal af
matr.nr. l g, Moldbjerg By, skal fortsat henligge som græsnings-
og overdrevsarealer, og der må ikke ske jordbearbejdning under
nogen form. Arealerne må uanset fredningen gødskes og sprøjtes
som hidtil.

d. Højene på det forannævnte areal af matr.nr. l g, Moldbjerg By,
skal i udbindingstiden være beskyttet mod beskadigelse fra krea-
turer.
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Naturpleje.

Nordjyllands amtsråd har ret til uden udgift for ejeren at fore-
tage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål, herunder
ved regulering af græsningstryk, afgræsning, hugst og afbrænding
af træer og buske på de arealer,som skal henligge udyrkede,samt
ved pleje af fortsat eksisterende bevoksninger. Det er dog en
betingelse, at pleje foranstaltningen enten er tiltrådt af ejeren
eller godkendt af fredningsnævnet.

Færdsel i området.

a . Almenheden har ret til gående færdsel og ophold på matr.nr.
11 ~' på de dele af 14 i, Vokslev By, som skal henligge som græs-
nings- og overdrevsarealer, på det kratbevoksede areal af
matr.nr. l~, Moldbjerg By, samt på det tidligere fredede areal
af matr.nr. l g, Moldbjerg By.

•
b. Gående færdsel vil endvidere kunne foregå ad en natursti, som

etableres af Nordjyllands amtskommune i sydskellet af matr.nr.
11 ~' Vokslev By, og l ~' Moldbjerg By, med videre forløb i vest-
siden af det fredede areal af matr.nr. l g, Moldbjerg By.

e
e

Nødvendige hegnsgennemgange, spange m.v. etableres af amtet efter
aftale med berørte ejere.

c. Parkering tillades på et højst 100 m2 stort areal, som ved Nord-
jyllands amtskommunes foranstaltning og for amtets regning opret-
tes som vist på kortet i en tidligere grusgrav på matr.nr. l g,
Moldbjerg By.

d. Parkering kan endvidere ske på parkeringslommer på ialt højst
100 m2, som ved Nibe kommunes foranstaltning og for kommunens
regning etableres som vist på kortet i hver side af det offentli-
ge vejareal umiddelbart syd for sydskellet af matr.nr. ll~, Vok-
slev By.

.' e
Vedligeholdelse af de foranstaltninger, som tjener den offentlige
adgang, påhviler amtskommunen, dog vedligeholdes parkeringslom-
merne på vejarealet af Nibe kommune.
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§ 10.
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Afståelser.

a. Matr.nr. 11~, Vokslev By, på ialt 11,41 ha afstås til Nordjyl-
lands amtskommune.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr.
l. januar 1985. Amtskommunen overtager straks besiddelsen af det
afståede .

Den servitut, der er tinglyst på ejendommen den l. februar 1955,
opretholdes. Alle øvrige rettigheder til eller over det afståede
bortfalder, jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

b. Det areal på ca. 1,2 ha af matr.nr. l b, Moldbjerg By, der på
kortet er vist som kratbevokset, afstås til Nordjyllands amtskom-
mune.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr.
l. juni 1985. Amtskommunen overtager straks besiddelsen af det
afståede. Udstykning sker ved amtskommunens foranstaltning og
for amtets regning.

Den servitut, der er tinglyst på ejendommen den 18. august 1938,
opretholdes. Alle øvrige rettigheder til eller over det afståede
bortfalder, jfr. naturfredningslovens § 22, stk. 2.

Ophævelse af ældre fredning.

Fredningsdeklaration af l. september 1960 vedrørende et areal af
matr.nr. l g, Moldbjerg By, tinglyst den 5. september 1960, ophæ-
ves.

Dispensation.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-7 kan meddeles, når det
ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

på overf~dnin~vnets vegne

l1?"~r;;-'-1 ~
\ J. Fisker

• fung. formand.



F O R T E G N E L S E

• over ejendomme, der helt eller delvis er omfattet af
overfredningsnævnets afgørelse af 7. oktober 1985 om
fredning af arealer af og ved Vokslev Hede i Nibe
og Støvring kommuner, Nordjyllands amt (sag nr 2629/85).

Vokslev By, Vokslev:

Matr.nr. 3~, 3 ~, 3~, 9 ~, 11 ~ og 14 d.

Moldbjerg By, øster Hornum.

Matr.n~.l ~ og l~.
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REG. NR. 77/{

Overfredningsnævnets afgørelse

af 7. oktober 1985

om erstatning i anledning af fredning af arealer
ved Vokslev Hede i Nibe og Støvring kommuner
Nordjyllands amt (sag nr. 2629/85).

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds har den 6. fe-
bruar 1985 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig be-
sluttede fredning af arealer ved Vokslev Hede. Erstatning blev tilkendt de
8 berørte private ejere med ialt 153.700 kr., hvortil kommer et omkost-
ningsbeløb på 3.500 kr.

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at fredningsnævnet har tilkendt
erstatning med 800 kr. pr. ha for agerjord uden særlige dyrkningsmæssige
indskrænkninger, dog 400 kr. pr. ha, hvis arealerne er omfattet af bestem-
melserne i naturfredningslovens § 53 (beskyttelseszonen omkring fortidsmin-
der). For arealer med særlige dyrkningsmæssige indskrænkninger har fred-
ningsnævnet fastsat erstatningerne individuelt - uden at der er gjort for-
skel på, om arealerne ligger inden eller uden for beskyttelseszone efter
naturfredningslovens § 53. For disse arealer er der tilkendt erstatnin-
ger på op til 5.000 kr. pr. ha for allerede opdyrkede arealer og op til
1.600 kr. pr. ha for hidtil uopdyrkede arealer.
For offentlighedens ret til gående færdsel ad nyudlagt sti samt kørsel ad
eksisterende privatvej m.v. er der ydet en erstatning på 15 kr. pr. lb.m og
for særskilt udlæg af parkeringsarealer 5 kr. pr. m2.
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For afståelse af den 11,41 ha store ejendom matr.nr. 11 ~, Vokslev By,
Vokslev, under lb.nr. 8 har fredningsnævnet fastsat erstatningen til
70.000 kr.
Endelig har fredningsnævnet tillagt hver af de berørte ejere en godtgørelse
på 1.000 kr. "for tidsspilde og ulempe ved deltagelse i de af fredningssa-
gen og dens forberedelse foranledigede møder og forhandlinger".

•
5 af ejerne, repræsenteret ved Nordjydsk Udvalg for Landboret, har påklage t
fredningsnævnets afgørelse om erstatningerne til over fredningsnævnet og har
påstået erstatningerne væsentligt forhøjet. For agerjord, der må dyrkes
som hidtil, er erstatningen påstået forhøjet til 1.500 kr. pr. ha - i et
enkelt tilfælde 2.500 kr. pr. ha under henvisning til manglende adgang til
tilplantning. For begrænsning i den hidtidige drift af agerjord er erstat-
ningen påstået forhøjet til 9.000 kr. pr. ha. For begrænsninger i anven-
delse af de udyrkede, men dyrkningsegnede arealer er erstatningerne påstået
forhøjet til op til 8.000 kr. pr. ha. Også erstatningerne for offentlig
adgang er påstået forhøjet. Endelig er erstatningen for afståelse af
matr.nr. 11 ~, Vokslev By, påstået forhøjet til 140.000 kr. med renter fra
den 15. februar 1982, datoen for det foreløbig nedlagte forbud, og ret til
afgræsning af arealet efter afståelsen.

I sagens behandling har deltaget 10 medlemmer af overfredningsnævnet.

•e
•

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt frednin-
gen af det omhandlede område med visse ændringer af de fredningsbestemmel-
ser, som fredningsnævnet havde fastsat, herunder at der skal ske afståelse
til Nordjyllands amtsråd ikke blot af matr.nr. 11~, Vokslev By, men også
af et areal af ejendommen matr.nr. l ~, Moldbjerg By, under lb.nr. 4.

Først bemærkes, at der ikke i naturfredningsloven er hjemmel for at yde en
ejer godtgørelse for deltagelse i møder og forhandlinger. Den herfor ydede
godtgørelse bortfalder derfor.

Vedrørende erstatningen for tab, som fredningen påfører ejere af agerjord,
der må dyrkes som hidtil, finder et flertal på 5 medlemmer, herunder

•
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formanden, at der er ydet ejerne fuld erstatning, når erstatningen fast-
sættes på grundlag af en takst på 800 kr. pr. ha, dog 400 kr. pr. ha inden
for beskyttelseszone i henhold til naturfredningslovens § 53. Mindretallet
på 5 medlemmer har stemt for at yde erstatning efter en noget højere
takst.

Vedrørende erstatningen for tab, der følger af de særlige dyrkningsind-
skrænkninger for arealer tilhørende sagens lb.nr. 6 og 7, har et flertal
på 6 medlemmer under hensyn til de seneste offentlige vurderinger besluttet
at forhøje erstatningerne på grundlag af enhedstakster på henholdsvis
8.000 kr. og 6.000 kr. pr. ha. Mindretallet på 4 medlemmer har stemt for
at erstatte efter en noget højere takst.

Vedrørende erstatningerne for arealafståelser er det enstemmigt besluttet
at forhøje erstatningen for afståelse af matr.nr. 11 ~, Vokslev By, til
det af ejeren påståede beløb på 140.000 kr. og at yde en erstatning på
4.800 kr. for afståelsen af det kratbevoksede areal på 1,21 ha af matr.nr.
l, Moldbjerg By.

Det er endvidere enstemmigt besluttet at stadfæste fredningsnævnets erstat-
ningsbeløb vedrørende offentlighedens adgangsret til det fredede.

Erstatningstilkendelserne bliver herefter:

e Lb.nr. l. Andreas Larsen
2,43 ha a 800 kr.e 0,11 ha a 400 kr.

e

1.944 kr.
44 kr.

afrundet til 2.000 kr.

Lb.nr. 2. Egon Andersen og Poul Erik
Thrysøe Andersen til lige
deling for tilstands fredning af
0,85 a 800 kr. afrundet til 700 kr.

Lb.nr. 3. Christian Hæsum Pedersen
for tilstands fredning af
3,55 ha a 800 kr. afrundet til 2.900 kr .

•



Lb.nr. 4.

Lb.nr. 5.

Lb.nr. 6.

Lb.nr. 7.

e
e
e

Lb.nr. 8.

4

Kirstine Frendrup
2,74 ha a 800 kr.
afståelse af 1,21 ha

2.192 kr.
4.800 kr.

afrundet til 7.000 kr.

Niels Christian Andersen
Nielsen
6,91 ha a 800 kr.
3,56 ha a 400 kr.
parkeringsplads samt vej-
og stiadgang

5.528 kr.
1.424 kr.

9.600 kr.

afrundet til 16.600 kr.

Karl Gustav Andersen
5.05 ha a 8.000 kr. 40.400 kr.

Arne Christensen
0,1 ha a 800 kr. 80 kr.
0,3 ha a 400 kr. 120 kr.
6,39 ha a 6.000 kr. 38.340 kr.

afrundet til 38.600 kr.

Henry Sørensen
afståelse af 11,41 ha 140.000 kr.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, med
en årlig rente, der er l % højere end den til enhver tid af Danmarks Natio-
nalbanks fastsatte diskonto. Beløbene forrentes fra datoen for frednings-
nævnets afgørelse den 8. februar 1985.

Det følger af naturfredningslovens § 23, stk. 2, l. punktum, at erstatnin-
gerne vedrørende arealafståelse kun kan udbetales til ejerne med samtykke
fra eventuelle panthavere, medmindre over fredningsnævnet skønner, at afstå-

•
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elsen ikke medfører forringelse af pantesikkerheden. Dette skønnes kun at
være tilfældet for så vidt angår afståelsen af areal af matr.nr. l ~, Mold-
bjerg By.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for over fred-
ningsnævnet tillægges der de anken de ejere repræsenteret ved Nordjydsk Ud-
valg for Landboret et samlet beløb på 3.000 kr. Beløbet udbetales direkte
til Udvalget for Landboret.

Den samlede fredningserstatning på 250.000 kr. med renter, det af fred-
ningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på 3.500 kr. og det af overfred-
ningsnævnet tilkendte omkostningsbeløb på 3.000 kr. udredes med 75 % af
staten og 25 % af Nordjyllands amtsåd.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages til
Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning (Amaliegade 13, 1256 Køben-
havn K.) af ejerne, miljøministeren og Nordjyllands amtsråd. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den pågæl-
dende. Størrelsen af det tilkendte omkostningsbeløb kan ikke påklages til
taksationskommissionen, jfr. naturfredningslovens § 31.

e
e
e

På ovezf ni~æ~netsn~, J. Fisker
• fung. formand.

vegne

ic
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds's

afgørelse om fredning

af 6. februar 1985

vedrørende Vokslev hede i Nibe og Støvring kommuner, Nordjyl-
lands amt. (Sag nr. 22/83).

•-•



Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydligE fred-
ningskreds har den 6.februar 1985 truffet følgende

•e
e

afgørelse
i sag 22/83 fredning af vokslev hede i Nibe og støvring
kommuner, Nordjyllands amt.
I Fredningssagens rejsning og begrundelse.

Ved skrivelse af ll.februar 1983 har Nordjyllands
amtsråd rejst sag om fredning af et 45,08 ha stort areal
på Vokslev hede i NibE og Støvring kommuner.

Forinden havde amtsrådet den 15.februar 1982 i med-
før af naturfredningslovens § 11 med henblik på rejsning
af fredningssag nedlagt forbud bl.a. mod opdyrkning af
og terrænændringer på de udyrkede dele af det nu fore-
slåede fredningsområde.

Amtsrådets foreløbige fredningsforslag har været
offentliggjort den 25.oktober 1982 og offentligt møde
herom afholdt den 22.november 1982.

Amtsrådet har i sin rejsningsskrivelse nærmere
beskrevet fredningsområdet og begrundet den foreslåede
fredning. Det fremgår heraf bl.a., at fredningsområdet
er beliggende på den nordligste del af den morænehøjde-
ryg, der deler Himmerland i øst og vest. De frednings-
mæssige interesser i området angår i overvejende grad
kvaliteten og mængden af de kulturhistoriske spor, der
her er koncentreret på et forholdsvis begrænset areal,
men området har også landskabelig og biologisk interesse
og i nogen grad interesse for friluftslivet. De kultur-
historiske spor er gravhøje, der utvivlsomt er fra ældre
bronzealder, oldtidsagre samt et stort antal hulveje på
den nordlige del af bakkekammen. Oldtidsagrene er ind-
digede dyrkningsfelter fra jernalderen. De er normalt
under 3/4 ha og ligger i sammenhængende systemer, der
dækker store arealer. Hulvejene er dele af en ældgammel
vejstrækning, der øjensynligt har haft retning mod et
overgangssted i det lavtliggende terræn nord for bakken,
og som er en sidegren mod Nibe fra Kongevejen mellem
Viborg og Aalborg. Endelig findes centralt i området en
mindre dam, der med stor sandsynlighed har eksisteret samtidig
med jernalderbebyggelsen i området og derfor er af meget
stor arkæologisk værdi. Fund på den omgivende mark indi-
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e
e
e

cerer, at der i området har ligget En eller fl~re bopladser
fra den ældre jernalder. Området er et kuperet moræne-
landskab med spredte småbeplantninger og mindre hede- og
overdrevsarealer. Gravhøjene fremtræder markant i land-
skabet. Vokslev hede er et meget væsentligt element i ud-
sigten fra Frendrup Nihøje, som er en af de mest monumen-
tale højgrupper i landet.

Fredningsforslaget indeholdt en række bestemmelser
om forbud mod beplantning, bebyggelse m.v., bestemmelser
for benyttelse og pleje af udyrkede arealer og for dyrk-
ning af de opdyrkede arealer samt om udlæggelse af sti
og parkeringspladser.
II Sagens behandling.

Nævnets bekendtgørelse af 14.februar 1983 om sa-
gens rejsning og indkaldelse til besigtigelse og for-
handlingsmøde er indrykket i Statstidende, Aalborg Stifts-
tidende og Nibe Avis. Særskilt meddelelse er tilsendt samt-
lige interesserede. Besigtigelse og forhandlingsmøde er
afholdt den 21.april 1983.

De på forhandlingsmødet fremsatte indsigelser ret-
tedes hovEdsagelig mod de foreslåede begrænsninger i
dyrkning og jordbearbejdning af de dyrkede områder og
mod bestemmelserne om begrænset anvendelse af gødskning
og sprøjtning. på grundlag af de fremsatte indvendinger
fremkom amtsrådet ved skrivelse af 26.maj 1983 med et
revideret forslag til fredningsbestemmelser, der i det
væsentlige imødekom de af lodsejerne fremsatte indven-
dinger.
III Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet finder, at det foreslåede område
af Voks lev hede på grund af de af amtsrådet fremhævede
kulturhistoriske, arkæologiske, biologiske og landskabe-
lige værdier er fredningsværdigt, og at de af amtsrådet
senest foreslåede fredningsbestemmelser må anses rime-
lige og tilstrækkelige til opnåelse af fredningens for-
mål.
IV Fredningsnævnets afgørelse.
§ l: Formål.

Fredningens formål er at beskytte områdets righol-
dige kulturhistoriske og arkæologiske spor, ~ bevare om-
rådets - og herunder særligt de udyrkede hede- og over-
dTe'TSn~ealers - landskabelige og biologiske værdier samt

3
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at sikre almenheden en begrænset adgang til det fredede.
§ 2: Fredningsområdet.

Fredningsområdet består af et 45,08 ha stort areal
som vist på vedhæftede kortbilag og delvist omfattende

refølgende matr.nr. :

Ejer:
l Andreas Larsen,

Harrildsvej 4,
Vokslev, 9240 Nibe.

Matr.nr.:
Areal iflg.
tingbog i ha:

Heraf fredet
i ha:

3 d Vokslev,
Vokslev. 5,19 2,54

Egon og poul Erik
Thrysøe Andersen,
Ø.Hornumvej 7,
Ø.Hornum, 9530 Støvring. 3 c Vokslev,

Vokslev. 1,65 0,85
Chr. Hæsum Pedersen,
Harrildsvej 2,
Vokslev, 9240 Nibe. 3 ·b Vokslev,

Vokslev. 6,60 3,55
4 Kirstine Frendrup,

Nibevej 215,
Molbjerg, 9240 Nibe. l b Molbjerg,

- Ø.Hornum. 46,83 3,95
5 Niels Chr.

Andersen Nielsen,
Nihøjevej 34,
Ø.Hornum, 9530 Støvring. l ~ Molbjerg,

Ø.Hornum. 57,38 10,94
6 Karl Gustav Andersen,

Hulmøllevej 6,
Vokslev, 9240 Nibe. 9 a Vokslev,

Vokslev. 41,14 5,05
Arne Christensen,
Hulmøllevej 8,
Vokslev, 9240 Nibe. 14 d Vokslev,

Vokslev. 11,53 6,79
8 Henry Sørensen,

Harrildhusvej 3,
9240 Nibe. 11 a Vokslev,

- Vo}<slev. 23,04 11,41
§ 3: Beplantning cg bebyggelse.

Stk. l: Der må ikke foretages beplantning, be-
byggelse eller opstilles skure, boder, master, camping-
vogne eller lignende.

Stk. 2: Genplantning som lægivende bevoksning af
den stormfældede bevoksning kan foretages på det på Ered-
ningskortet viste sydvestlige hjørne af matr. nr. 9 a
Vokslev by, Vokslev.

4
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§ 4: Vegetationsforhold.
Stk. l: Matr. nr. 11 ~ og 14 ~ Vokslev by, Vokslev,

skal, hvor ikke andet fremgår af efterfølgende bestemmel-
ser, stedse henligge som et udyrket afgræsset overdrevs-
areal.

Stk. 2: De på fredningsl<ortet som "græsningsarea-
ler uden offentlig adgang eller med begrænset dyrknings-
ret" angivne dele af matr. nr. 9 ~, 11 a og 14 d Vokslev
by, Vokslev, og l ~ Molbjerg by, Ø.Hornum, må kun dyrkes
som vedvarende græsningsarealer.

Stk. 3: på matr. nr. 9 ~ og 14 d Vokslev by, Vok-
slev, må der fortsat være lægivende bevoksninger inden
for de på fredningskortet angivne arealer.

Stk. 4: på matr. nr. 11 ~ Vokslev by, Vokslev, og
l b Molbjerg by, Ø.Hornum, skal det på fredningskortet
særligt angivne areal bevares som græsningspræget krat.
§ 5: Jordbearbejdning og terrænreguleringer.

Stk. l: Jordbearbejdning til almindelig agerbrug
kan fortsat finde sted inden for de på fredningskortet
som "dyrket areal uden offentlig adgang" angivne arealer.

Stk. 2: på de i § 4 stk. 2 nævnte græsningsarea-
ler må jordbearbejdning kun finde sted i forbindelse med
omlægning af græs.

Stk. 3: Jordbearbejdningen - jfr. § 5 stk. 2 - må
på matr. nr. 9 ~, 11 ~ og 14 d Vokslev by, Vokslev, ikke
overstige en dybde af 15 cm.

Stk. 4: Herudover må der ikke foretages jordbear-
bejdning eller terrænændringer på de fredede arealer.
§ 6: Opfyldning, oprensning og lignende.

Stk. l: Den på matr. nr. 9 ~ VOkslev by, Vokslev,
værende dam må ikke oprenses eller opfyldes, med mindre
det sker som en del af en videnskabelig undersøgelse god-
kendt af Fredningsnævnet.

Stk. 2: Den i skellet mellem matr. nr. 11 a Vok-
slev by, Vokslev, og matr. nr. l b Molbjerg by, Ø.Hornum,
værende bæk skal bevares i sin naturlige tilstand.
§ 7: Gødskning og sprøjtning.

Stk. l: Gødskning og brug af herbicider og pesti-
cider må ikke finde sted på de dele af matr. nr. 11 ~ og
14 d Vokslev by, Vokslev, hvor jordbearbejdning forbydes,
jfr. § 5 stk. 4.
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Inden for de på fredningskortet viste græsningsarealer
på matr. nr. 11 ~ og 14 d Vokslev by, Vokslev, må brug af her-
bicider og pesticider kun finde sted efter særlig godkendelse
af fredningsmyndigheden.
§ 8: Videnskabelige undersøgelser.

på matr. nr. 9 ~ Vokslev by, Vokslev, skal videnskabe-
lige undersøgelser kunne foretages efter Fredningsnævnets
godkendelse.
§ 9: Almenhedens ret til færdsel i området.

Stk. l: Der gives almenheden ret til at færdes på
græsningsarealerne og de udyrkede dele af matr. nr. 14 ~
og 11 ~ Vokslev by, Vokslev. Endvidere gives der almenhe-
den ret til at færdes på det på fredningskortet viste
græsningsprægede krat på matr. nr. l b Molbjerg by, Ø.Hornum,
samt til det i 1960 fredede areal ved Frendrup Nihøje på
matr. nr. l ~ Molbjerg by, Ø.Hornum.

Stk. 2: Almenheden tillades adgang til gående færd-
sel ad de på fredningskortet viste stier og tillige til kør-
sel ad vejen fra kommunevejen til P-pladsen på matr. nr.
l ~ Molbjerg.
§ lo: Parkeringspladser og stier.

Stk. l: Nordjyllands amtsråd anlægger en mindre par-
keringsplads på matr. nr. l ~ Molbjerg by, Ø.Hornum, samt
hOldebaner langs Harrildvejen på matr. nr. 9 ~ Vokslev by,
Vokslev, alt som vist på fredningskortet.

Stk. 2: Nordjyllands amtsråd anlægger naturstier
som vist på fredningskortet, Stierne afmærkes med små pæle.
De nødvendige hegnsgennemgange, spange og lignende etableres
af Nordjyllands amtsråd efter aftale med lodsejerne.
§ 11: Naturpleje.

Stk. l: Fredningsmyndigheden kan udføre naturpleje
efter en af Fredningsnævnet godkendt plejeplan indeholden-
de bestemmelser om regulering af græsningstryk og om hugst
eller afbrænding på de arealer, der skal henligge udyrkede
samt om pleje af de lægivende beplantninger, det græsnings-
prægede krat og græsningsarealerne.

Stk. 2: Det pålægges Nordjyllands amtsråd at vedlige-
holde stier, parkeringspladser, hegnsgennemgange og lignende.
§ 12: Erhvervelse.

Det offentlige ved Nordjyllands amtsråd overtager det
af matr. nr. 11 a Vokslev by, Vokslev, fredede ca. 11,41 ha

6



- 6 -

store areal. Udstykningen heraf foranstaltes og bekostes
af amtsrådet. Overtagelsesdatoen fastsættes till.januar
1985, der tillige er skæringsdag for skatter og afgifter.
V Afslutningsbestemmelser.

Nærværende afgørelse vil være at tinglyse som servitut
på de foran i § 2 nævnte ejendomme og som adkomst for Nord-
jyllands amtskommune på den foran anførte del af matr. nr.
11 ~ vokslev by, Vokslev. Fredningsbestemmelserne er efter
naturfredningslovens § 22 stk. l bindende for ejere og inde-
havere af andre rettigheder over ejendommene uden hensyn til,
hvornår retten er stiftet.

Sagens erstatningsspørgsmål
hermed truffet afgørelse, hvorved
erstatninger til ialt 153.700
at forelægge Overfredningsnævnet
naturfredningslovens § 25 .

Fredningsnævnets afgørelse kan efter naturfredningslo-
vens § 26 påklages tilOverfredningsnævnet, Amaliegade 7,
1256 København K., såvel af lodsejerne som af forskellige
myndigheder inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

, 1
/ I

I I

/

er afgjort ved en samtidig
der er tillagt lodsejern~

kr. og vil herefter være
til efterprøveIse, jfr.

Holger Børresen .
/

/ I(E.Bruun de Neergaard.

/

- . - /'/_'~'-l- "-. ' .L-

E.S~adel Nielsen.
.t ~ I r
// ,f .0 \ //
_..".--,,- ... or~ ... ~

Vagn Olsen.



I

•
REG. NR. 7 711

6/~.j'7~S

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds's

afgørelse om erstatning

af 6. februar 1985

i anledning af fredningen af Vokslev hede i Nibe og Støvring
kommuner, Nordjyllands amt. (Sag nr. 22/83) .
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds
har den 6.fEbruar 1985 truffet følgende

A F G ø R E L S E

om erstatning i sag nr. 22/83 om fredning af Vokslev Hede i Nibe
og Støvring kommuner, Nordjyllands amt.

Med det formål at beskytte områdets righoldige kulturhisto-
riske og arkæologiske spor, ~ bevare områdets landskabelige og
biologiske værdier samt ~ sikre almenheden en begrænset adgang
til det fredede har Fredningsnævnet samtidig hermed afsagt fred-
ningsafgørElse, til hvis nærmere indhold der henvises.

Lodsejerne har ved Nordjydsk Udvalg for Landboret, Landbo-
gården, Flauenskjold, nedlagt påstand om erstatninger for de ved
fredningen pålagte rådighedsindskrænkninger og ulemper samt for
arealafståelse.

Udvalget har for tilstandsfredning af landbrugsarealer
uden særlige dyrkningsmæssige indskrænkninger beregnet erstat-
ningsbeløbene med 2500 kr./ha. Med hensyn til de øvrige krav
henvises til det nedenfor undEr hver enkelt lodsejer anførte.

Fredningsnævnet skal udtale:
Foreløbigt bemærkes, at Fredningsnævnet for tilstandsfredede

arealer uden særlige dyrkningsmæssige indskrænkninger ikke finder
grundlag for en højere erstatning end 800 kr./ha, og såfremt are-
alerne er omfattet af beskyttelseszoner efter naturfredningslovens
§ 53 400 kr./ha .

Endvidere bemærkes, at nævnet ved fastsættelse af erstatninger
for landbrugsarealer med begrænset dyrkningsret og jordbehandling
ikke finder, at der bør gøres forskel i erstatningsbeløbene for
arealer i eller uden for beskyttelseszoner efter naturfrednings-
lovens § 53.

Endelig finder nævnet, at hver enkelt lodsejer bør tillægges
et skønsmæssigt fastsat beløb stort 1000 kr. i godtgørelse for tids-
spilde og ulempe ved deltagelse i de af fredningssagen og dens for-
ber,_delse foranledigede møder og forhandlinger.

Der fastsættes herefter følgende erstatningsbeløb:
l' Andreas Larsen, Harrildsvej 4, Vokslev, 9240 Nibe.

Tilstandsfredning af 2,54 ha agerjord,
hvoraf 0,11 ha er omfattet af § 53,
ialt 1988 kr. afrundet til
plus godtgørelse
ialt

2000 kr.
1000 "
3000 kr.
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2: Egon Andersen og poul Erik Thrysøe Andersen,
Ø.Hornl~vej 7, Ø.Hornv~, 9S30 Støvring.

Tilstandsfredning af 0,85 ha agerjord 680 kr.
afrundeT til 700 kr.
plus godtgørelse
ialt

1000 II

1700 kr.
3 : Christlan Hæsum Pedersen, I-IarrildsvE j 2,

Vokslev, 9240 Nibe.
Tilstandsfredning af 3,55 ha agerjord 2840 kr.
afrundet Lil 2900 kr.
plus godtgørelse 1000 "• ialt 3900 kr.

4: Kirstine Frendrup, Nibevej 215,
1'101dbjerg, 9240 Nib~.

a: Tilstandsfredning af 2,74 ha
age:::,jorcl 2192 kr.

b' Tilstandsfredning af 1,21 ha- .
græsningspræget krat ITledad-
gang for offentligheden 1300 "

c: Udlæg af ca. 125 m sti a
15 kr. 1875 II

d: Godtgørelse 1000 "
6367 kr.

afrundet til 6400 kr.
5 :

•••

Niels Christian Andersen Nielsen,
Nihøjevej 34, Ø.Hornum, 9530 Støvring.

Det fredede areal udgør ialt 10,94 ha, hvoT-
af ca. 6 ha agerjord tilstandsfredes, ca.
4,5 ha agerjord må kun dyrkes med vedvaren~~
græs (§ 4 stk. 2) 08 0,47 ha der ifølge
fredningsdeklaration lyst 5.september 1960
ikke må dyrkes. EndvidEre udlægges ca. loocl
i en nedlagt grusgrav til parkering, og der
gives adgang til færdsel ad ca. 100 m privat-
vej fra kommunevej til P-plads samt udlæg-
ges ca. 440 m sti.
a: Tilstandsfredning af 6 ha agerjord

4800 kr.
b: D~~kningsbegrænsning af

4,5 ha agerjord
C: 0,47 ha tidligere fredet
d: P-plads, vej- og stiadgang
e: GodLgørelse
ialt

18000 "
o "

9600 "
1000 II

33400 kr.
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Karl Gustav Andersen, Hulmøllevej 6,
Vokslev, 9240 ~ibe.

Det fredede areal udgør ialt 5,05 ha, hvor-
c.f 3,53 ha er dyrket agerjord, som fremti-
digt kun kan dyrkes med vedvarende græs
(§ 4 stk. 2) med begrænset jordbearbejdning
(§ 5 stk. 3). Resten, ca. 1,5 ha, består -
foruden af vandflullet - af aspelunden, der
helt er omfatlet af beskyttelseszone efter
naturfredningslovens ~ 53, og af den i § 3
stk. 2 nævnte lægivend.e l.>evoksning.End-
videre udlægges holdebaner ca. 100 ~ langs
vEjen øst for aspelunden (§ lo stk. l).
Lodsejeren har gjort gældende, al hele det
fredede areal inclusive bevoksningerne vil
kunne opdyrkes og drives som agerjord. Idet
Fredningsnævnet ikke finder, at opdyrkning
eller nytllplantnir~g af aspelundf_n bør finde
sted, jfr. naturfred.ningslovens § 53, og at
tabet ved dyrkningsforbudet af cjen øvrige
lægivende beplantning, jEr. § 3 stk. 2, er
ringe, tillægges følgende erstatninger:
a: Dyrkningsbegrænsning ?d

3,53 ha age-rjord
b: Ca. 1,5 ha bevo~sninger
2: Holdepladser ca. 100 ~

17050 kr.
1500 "
500 '1

Cl: Godtgørelse
ialt
afrund et til

ArnE Christensen, Hulreellevej 8,
Vokslev, 9240 Nibe.

Det frecEde aredl udgør ialt q79 ha, hvor-
af ca. 0,4 ha dyrket agerjord tilstands-
fredes, 065 ha agerjord må k~n dyrkes som
vedvarende græs og med begrænset j0~dbear-
bejdning og bEgrænset anvendelse af herbi-
cider og pesticider samt med offentlig adgang
(§§ 4 stk. 2, 5 stk. 3 og 9). REsten,-ca. 5,7 ha,
skal henligge udyrket med offentlig adgang
(§ 9), cg Leraf er ca. halvdelen omfattet af

1000 "
20650 :kr.

20700 kr.

bEskyttelseszone efter natu:r'fredningslovens
§ 53. Arealet skal henligge som et udyrket,
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afgræsset 0" erdrevsareal med' lægi,,-endebe-
vok~ninge:~ (§4 stk. l og § Li- stk. 3) og
med forbud mod anvendelse af gedning og
brug af herbicider og pesticide~(§ 7 stk.l).
Der tillæggE.s
a: Tilstandsfredninj af 0,4 ha 320 kr.
b: Dyrkningsbegrænsning af

0,65 ha 3250 »

~: Tilstandslredning af de
5,7 ha mf=d nævnte begræns-
ninger og indgreb 9000 :1

d: Godtgørelse 1000 "
ia1t 13570 kr.
afrundet til 13600 kr.

Henry Sørensen, Harrildshusvej 3,
9240 Nibe.

Afståelse af 11,41 ha, hvoraf 2,58 ha op-
dyrket og tilsået med græs, medens resten -
8,83 ha - henligger som udyrket overdrevs-
areal. Af arealet ligger 2,27 ha inden for
beskyttelseszone af naturfredningslovens § 53.
Det fremgår, at lodsejeren ved betinget skøde
af 29.januar 1982 købte landbrugsejendommen
matr. nr. 5 ~I 11 ~ og 12 ~ Vokslev med et
samlet areal på 36,43 ha til overtagelse den
l.marts 1982 for en kontant købesum på
700.000 kr.
Ejendomsværdien pr. l.april 1981 var 460.000
kr., hvoraf grundværdi 259.500 kr og stue-
husværdi 105.000 kr., hvilket pr. loapril
1984 er reguleret til henholdsvis 530.000 kr.,
266.400 kr. og 132.500 kr. Gården er beliggen-
de Hobrovej 62, Vokslev, og afstanden fra går-
den til den fredede parcel er i luftlinie ca.
2 km.
Lodsejeren har oplyst, at gården, da han købte
den, var meget forsømt såvel i bygningsmæssig
som i driftsmæssig henseende, og at han havde
købt ejendommen med henblik på opdyrkning af
dffnu fredede areal, men blev forhindret heri
ved det den 15.februar 1982 nedlagte forbud
i henhold til naturfredningslovens § ll.

5
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Fredningsnævnet finder, at der ved fastsæt-
telse af afståelsessummen vil være at tage
hensyn til det fredede s tilstand, herunder
de med den tilsigtede opdyrkning forbundne
omkostninger, arealets beliggenhed fjernt fra
driftbygningerne og i mindre grad, at en del
af arealet er omfattet af gravhøjszone.
Nævnet fastsætter afståelsessummen til

70000 kr.
med tillæg af godtgørelse
eller ialt

1000 II

71000 kr.
Der er ikke under sagen fremsat krav fra brugere eller

andre indehavere af rettigheder over de af fredningsafgørelsen
berørte ejendomme. Fredningsnævnet finder ikke, at der ved
fredningsafgørelsen er sket forringelse af pantesikkerheden i
nogen af de berørte ejendomme.

DE. tillagte erstatningsbEløb ialt 153.700 kr.
forrentes efter naturfredningslovens § 19 stk. 4 med en årlig
rente, der er 1% højere end Danmarks Nationalbanks til enhver
tid fastsatte diskonto.

I sagsomkostninger tillægges der Nordjydsk Udvalg for
Landboret, Landbogården, Flauenskjold, 9330 Dronninglund, 3500
kr.

I medfør af naturfrEdningslovens § 24 stk. l udredes de
tillagte erstatningsbEløb og sagsomkostninger af staten med
3/4 og af Nordjyllands amtsråd med 1/4.

Nærværende erstatningsopgørelse, dEr vil være at fore-
lægge OVErfr~dningsnævnet til efterprøvelse i medfør af natur-
fredningslovens § 25,kan alene eller sammen med den samtidig
hermed afsagtE fredningsafgørelsE påklages til OverfrEdnings-
nævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., efter de i natur-
fredningslovens § 26 fastsatte regler. KlagEfristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

E.Stadel Nielsen.
/"

Holger BørrEsen.

E.Bruun dE NEergaard. Vagn Olsen .
. '., ..
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• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 28. august 1996.

REG. NR. '=}1 \\ . O O

• FS 27/1996: Ansøgning om tilladelse til at opstille informationsplancher ved
Frendrup Nihøje, matr.nr. 1 g Molbjerg, 0. Hornum, et areal der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 7. oktober 1985.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Land-
skabskontoret.

Sortsøe Jensen

)1..1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Støvring Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/O.Bjerregaard, Støvring.
5. Egon Skjørbæk.
6. Peer Lindof.

Mi.og Ener~ministeriet
S.'..JV- og Natursfyrelsen
J.nr. SN 1996 - \ f} \" \ \ l~ - C' C' c: ( . B1f.
Akt. nr. \ "'t



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

Aalborg, den 28.august 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.
(j.nr. 8-70~52-4-845-1-94).

FS 27/1996: Ansøgning om tilladelse til at opstille informationsplancher ved
Frendrup Nihøje~ matr.nr. 1 g Molbjerg~ Ø.Hornum~ et areal der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 7. oktober 1985.

I samarbejde med Borgerforeningen i øster Hornum har De henholdsvis den 29. maj 1996
og den 2. juli 1996 ansøgt om fredningsnævnets dispensation fra fredningsbestemmelser
i Yokslev Hede-fredningen til at opstille informationstavler ved Frendrup Nihøje.

I den første ansøgning anmodes om godkendelse til opstilling af 3 plancher monteret
mellem brunmalede træpæle, placeret for vestenden af parkeringspladsen, delvist i stedet
for stenrækken, der afslutter pladsen. Alternativt er ansøgt om opstilling af en dobbeltsi-
det planche, suppleret af et kortbord.

Den 2. juli 1996 ansøges i stedet om fredningsnævnets godkendelse af opstilling af tre
dobbeltsidede plancher, monteret mellem brunmalede træpæle, placeret i stenrækken i
syd-østenden af parkeringspladsen. Samtidig saneres eksisterende stenrække. Eksisterende
kortbord fjernes, og bord/bænk og affaldsstativ flyttes nærmere parkeringspladsen.
Affaldsstativets låg farves mørk.

Det fremgår af fredningskendelsen, at der på arealet ikke må etableres faste konstruktio-
ner, anlæg og bygninger, f.eks. skure, border og master.

Fredningsnævnet, der skriftligt har behandlet ansøgningen, har voteret og besluttet ikke
at imødekomme det ansøgte. Dog kan der meddeles tilladelse til at opstille kort borde -
lave - ved den den 2. juli 1996 foreslåede sydlige placering, evt. i forbindelse med en
"automat", hvorfra der kan trækkes/tages en informationsfolder.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den
ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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