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CJverfredningsnævnets Ff)rhandlings- og Kendelsespr )toko1.

Aar 1918, den 22.Februar Kl. 3~ h'11dt Uverfredningsnf:'3vnet
Møde i Justitsministeriet. Til Stede var samtlige Medlemmer med
Undtagelse af Folketingsmand Hegelund-Lange 0g Landstingsmændene

\ Godskesen oG Frandsen, der var forhindrede.
Følgende Sager forhandledes.

· " .
· " .
· .
3) Sagen angaaende Diget ved Lystanlæget "Chri stians"ave" i Hjørring

,(Jverfredningsl1J3vnetafG'_~gdefølgende Kende lse:
Den af Fredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadskreds d. 12.

December 1917 afs2gte Kendelse angaaende Fredning af det langs
Vestsiden af Lystanlæget IIChristiansgave" i Hjørring løbende Dige
stadf:estes.

At efterkomme under Adfærd efter I wen •
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I. af I, I,

! .".. rhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

(l

I ', Aar 1917 den 12. December Em. Kl. l2Y2 mødte ovennævnte
Fredningsnævn ved de samme Medlemmer paa Hjørring Raadhus, hvor
da foretages ovenstaaende Sag:

Formanden fremlagde under Nr. 6 Skrivelse af 7. ds. fra Hjør-
ring Bvraad og bemwrkede, at Byraadets ~'ormand, Borgmester Bari'oed
mundtlig navde meddelt ham, at han var forhindret i at møde.

Nævnet optog derefter Sagen og afsagde nedenstaaende enstem-
mig vedtagne

K e n d e l s e

Efter at Hjørring Byraad den 8. f.M. havde vedtaget, at det
langs Lystanlæget "ChristiansgavesIf Vestside løbende bevoksede Dige,
der afgiver Læ mod Vest, skulde fjernes, og efter at der i den An-
ledning havde rejst sig adskillig Modstand, er Sagen bleven forelagt
Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds, der derefter har fundet

~t Anledning til at tage sig af Sagen og foretage en Undersøgelse af
forud at have bestemt et Møde i Anlæget "(.l1,ristians-

gave", hvortil Hj ørring Byraad i Medfør af § 8 i Lov Nr. 245 af 8. Ma:1
d.A. om Naturfredning har været lovlig indvarslet.

Ved dette Møde opnaaedes ingen Overenskomst, hvorfor Spørgs-
vil være at afgøre ved Kendelse.

Efter haft Udsættelse har Hjørring Byraad ved dets Formand,
, Borgmester Barfoed, derefter tilskrevet Nævnet saaledes:

"I Anledning af, at Byraadets Beslutning om at fjerne det
langs Plantagen "ChL'istiansgaves" vestlige Side liggende Dige er ind-

, ,

bragt for Hjørring Amtsraadskreds' Fredningsnævn, skal Byraadet tilla.-;
!
I

de sig overfor det ærede Nævn at udtale, at man ikke kan erkende, at
bemeldte Dige falder ind under Bestemmelserne i Lov 8. Maj 1917 § l, '

I
hvorefter kun Omraader, som pas Grund af deres Skønhed og Ejendomme1it~~
hed har væsentlig Betydning for Almenheden, og Omraader, Planter og
Dyr samt geologiske Dannelser, hvis Bevarelse af naturvidenskabelige
eller historiske Hensyn er af væsentlig Interesse, kunde bevares fre-
dede ved N~vnets Mellemkomst.

Idet Raadet saaledes maa bestride Nævnets Kompetence i denne



ro
,.'

Sag skal man kun tilføje, at den ommeldte Lov, saafremt Nævnet i Med-
før af den kunde gribe ind i en Sag som denne, formentlig vilde me~~
føre 1lltfor vidtgaaende Indskrænkninger i Kommunernes og Privates Ret
til at raade over deres Ejendele, og specielt i højeste Grad vanske-
liggøre Kommunens Administration af de dem underlagte
Lystanlæg" •

I denne Opfattelse af Nævnets Kompetence kan der dog
gives Byraadet Medhold.

Nwvnet maa tværtimod formene, at denne Sag omfattes

Almenhe den II•

citerede Lovs Bestemmelser om IIFredning af Omraader, som paa
af deres Skønhed eller Ejendommelighed har væsentlig Betydninr-

Dette vil allerede være Tilfældet med Hensyn til
ge~ om hvilket en Sagkyndig, Overklitfoged Dahlerup bl.a.
liDetvilde VIJ~reSynd at fjerne eller blot alt ror mærkbart
det gamle Dige, som nu danner "Plantagens" vestlige Udkant.
smuk~, som det er, og ejen~o~neli~t ved sin næsten naturlige
tation, der er paa saa karakteristisk Maade prwget af
siden af en jysk ::Jkovpaa forholdsvis god Bund. "Jfr.
Sagen fremlagte godkendte Aftryk.
den Ufred, Diget lider under lIvilde .Plantagen have den
mulige Ramme paa denne Sidell.

Men det følger endvidere af, at Diget ~om Ramme
grerende Bestanddel af "Plantagen",
lagte Gavebrev fra Kong Christian den Ottende af L
"bestandigen til Gavn og Prydelse for Byen saaledes bliver at
ligeholde og benytte".

~jernes Diget, vil det gaa ud over Lystanlæget, der kommer
til at savne Underlæ, jfr. ogsaa Skovrider Hornemanns Udtalelse (Bi-
lag 4), om at en Fjernelse af det "gamle tjølneklædte Dige vil me",
føre, at der.bliver Undertræk ind under de gamle Trwer, saa den her-
lige Spadsere sti indenfor Diget vil blive kold og uhyggelig; de ned-
faldende Blade vi'! blive fejet bort af Vinden, og herved vil Regn-
orme og andet Dyreliv i Jorden forsvinde, saaledes at Mulddannelsen,
der er af saa stor Betydning for al 'frævæksts Trivsel, vil ophøre. II
Jfr. ogsaa Dahlerup, at "at Anlæg maa beskyttes mod skadelig Vind,
og dertil er intet bedre end et Jorddige med vindstærk Vegetationll.
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Arkitekt J. Jakobsen af Hjørring, der har indbragt Sagen
for Nævnet, anfører bl.a. i sin Skrivelse af 14. f.M. (Bilag l), at
den Læ, som er nødvendig for Vegetationen i Anlæget med dets Sirbuske
og Blomsterrabatter, ydes af Diget, "Og at Vestgangen i .1nlæget er
saa idyllisk og typisk vendsysselsk, som maaske ikke findes noget
andet Sted, idet den forkrøblede Vækst paa Diget af Vinden ,er tvun-
get mod øst saa Gangen er helt tillukket (ved Digets Jløjfning vil
Gang og Sti blive lagt sammen)".

Hvor endelig angaar Byraadets Paastand om, at den ommeldte
Lov, saafremt Nævnet i l"edfør af den kunde gribe ind i en Sag som
denne, formentlig vilde medføre alt for vidtgaaende Indskrænkninger i
Kommunernes og privates Ret til at raade over deres Ejendele, bemær-
kes, at det formentlig netop har været Lovens Mening, - hvilket i
hvert Fald fremgaar af den vidtrækkende Myndighed, der tillægges N~v-
net - at begrænse saavel KOffilnunernessom Privates Ret til Raaden over
deres Ejendele, hvor en saadan Ret vil komme i ~trid med Almenhedens
Tarv, jfr. forøvrigt Brandpolitilovgivningen, Bygningslovgivningen,
Skovfredningslovgivningen, Sundhedslovgivningen m.m.

Idet Nævnet nu efter det anførte maa anse sig for kompetere'
~ til at paakende Sagen, jfr. ogsaa Fredningslovens § 6, l. Stk. Ordene
,;eller anden Foranstaltning, som skønnes at ville gribe forstyrrende
"

; ind i den bestaaende Tilstand paa de i § l nævnte Omraader, og da By-
:raadet intet somhelst relt har anført for Nævnet til Forsvar for og BI
,grundelse af sin Vedtagelse af 8. f.M., samt da Nwvnet maa give de fo:

an ommeldte for Digets Bevarelse fremsatte Opfattelser Medhold, hvor-
ved bemærkes, at Nævnet har konstateret de for Anlæget uheldige Virk-
ninger af Digets Fjernelse paa det Sted, hvor en mindre Del af dette
for nogle Aar siden af Hensyn til Anlæget mellem Jernbanestationerne
blev fjernet, saa bestemmes det herved, at Diget med Bevoksning vil
være at bevare i en Længde af c. 370 Meter, c. 4 Meter ved Foden og
c. l Meter i Højden (alt bortset fra Bevoksningen).

T h i e r a g t e s:
Det langs Lystanlæget IIChristiansgavesllVestside løbende

Dige med Bevoksning vil være at bevare i en Længde af c. 370 Meter , .
c. 4 Meter ved ~oden og c. l ~eter i Højden (alt bortset fra Bevoks-
ningen) •

O.C. Knudsen Herman Borgstrup Chr. Ugilt
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