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Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.

Aår 1925 den 26. Oktober Fm. Kl. lOV2 afholdt Naturfrednin3snævnet for Aalborg Amtsraadskreds Møde paa Gudumlund for at behandle Sagen angaaende Fredning af den til Gaarden hørende saakaldte
Bøgeskrænt.
Nævne ts Medlemmer nemlig ~'ormanden Dommer Lehmann, Logst ør,
Amtsraadsmedlem

o

l'ravst Hansen, Svenstrup og pens. Lærer J.N .Johansen,

Gudwlli10lm,var alle tilstede.
Formanden fremlagde Indvarslin~ af Guardens ~jer Jens Vognssen og af Prioritetshaveren
begge var mød t.

G~ardejer Chr. Pedersen, ~kibsted, der

Endvidere var tilstede Skovrider Loren tzen, l:lasskov-

gaard, hvem der var tilstillet Underretning angaaende Mødets Afholdelse.
.Formanden oplyste, at han den 19. s .I',l. ligeledes havde meddelt Finansministeriet

Underretning

om r\~ødetsAfholdelse i A""ledning

af, at Staten har første Prioritet i ~Jendommen.

De mødte besaa Bøbeskrænten,
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nordligste til dens sydligste Punkt.

I:.
i

l.
I
i

l

idet denne pa~sereJes fra dens

Efter at man var vendt tilbage til Guuumlund og ~jeren og
Gaardejer Chr. Pedersen havde haft Lejlighed

til ~t udtale sig, og

Medlemmerne af Nævnet derefter havde drøftet Sagen indbyrdes, optoges
denne til endelig Afgørelse, hvorefter afsagdes saalydende enstemmig
vedtagne

\

K e n d e 1 s e.

l,

Bevoksningen

I

paa den under Sagen anmeldte til Gudumlund Hoved

gaard hørende saakaldte Bøgeskrænt fredes fra dens nordligste Punkt
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indtil den træløse Slugt, der danner Grænsen mod Granskoven, saa at
den vil være at bevare i sin naturlige Tilstand, som den nu forefindes.

Det forbydes at benytte det fredede Areal til Græsning af Hus-

dyr.

Der findes ikke Anledning til at indskr~nke Ejerens Haadighed

over Ad~angen til at f~rdes paa det fredede Areal.

}'or Fredningen

erlægges ingen Erstatning.
Opl.;.; s t.

Mødet sluttet.
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Vedr. matr. nr. l ~ Gudm By, Gudum. - Pleje af bøgeskrænten
fredet ved kendelse af 26.oktober
Under henvisning

1925. -Deres jr.nr.8-70-51/19-4.

til Deres skrivelse

af 10.marts 1987 og be-

sigtigelse den 23.april 1987, hvoraf udskrift vedlægges,
plejeplanen

med de ændringer,

godkender

nævnet

der fremgår af udskriften.

Nævnets afgørelse,

der er truffet i medfør af naturfrednings-

lovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes
Amaliegade

7, 1256 København

afgørelse,

Skov- og Naturstyrelsen,

bestyrelse

og Danmarks Naturfredningsforening.

for Over fredningsnævnet ,

K., af den, der har begæret Fredningsnævnets
Nordjyllands

amtsråd, Sejlflod kommunal-

Klagefristen

pågældende

ved Gudumlund,

er 4 uger fra den dag, af~~en
klageberettigede.

er meddelt den
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Bilag.
Til orienterinq,

~l
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Amaliegade

!,

13, 1256

Nørregade

5, 9280

København K., 2 eksemplarer.

2, 1165

København

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyre~~
j.nr. F 1JQJjf'l- Yo)"'.

K.

Thorbrovej

Storvorde.

Pastor Henning Thrane, Gudumlund Hovedgaard,

Bilag.

\~ .........
/,,/

kopi af bilag 4.

Danmarks Naturfredningsforening,
v./lærer Thorkild Lund,
Gudumholm, 9280 Storvorde.
Sejl flod kommune, Stationsvej

"-I

E.Bruun de Neergaard.

idet der vedlægges

Danmarks Naturfredningsforening,

• .......
..--:") ,/~
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rfskov- og naturstyrelsen,

..r,,../

9280

Storvorde.

E.Bruun de Neergaard.
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Ar 1987, torsdag den 23.april kl.15,30, foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands

amts sydlige fredningskreds

sag nr. 51/87

besigtigelse.i

vedr. matr. nr. l a Gudum By, Gudum.
Pleje af bøgeskrænten

ved Gudumlund,

fredet

ved kendelse af 26.oktober 1925.
Sagens akter var tilstede.
Mødt var:
Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, og det amtsrådsvalgte
medlem, Jens Nielsen.

Det kommunalvalgte

medlem, Eivind Haslund,

Kst statsskovrider

Lars Bendix Poulsen.

havde fået forfald.
For Landskabskontoret:

Jens Vinge.

For DN: Thorkild Lund.
For Buderupholm

Statsskovdistrikt:

Sejlflod kommune var indbudt, men ikke mødt.
Ejeren, pastor Henning Thrane, var mødt.
Der foretoges besigtigelse
efterfølgende

forhandlingsmøde

Nævnsformanden

af de fredede arealer og afholdtes

på Gudumlund Hovedgaard.

bemærkede,

at bøgeskrænten

ifølge frednings-

kendelsen skal bevares "i sin naturlige tilstand, som den nu forefindes."
Der er i kendelsen intet anført om pleje.
Med hensyn Lil randbeplantningen
nævnsformanden

spørgsm~let

neden for skrænten rejste

om, hvorvidt der kunne iblandes bøg og beplant-

ningen eventuelt rykkes lidt længere ud mod marken.
Vinge kunne godt gå ind for, at der plantes bøg i ~nd~n række~'men
var på grund af den tinglyste vejret for de udenfor liggende lodsejere beI

tænkelig ved at flytte beplantningen

l

længere ud.

Thrane mente ikke, at det ville volde vanskeligheder
beplantningen

~idt ud mod markeh.

Dels er deklarationens

at rykke

krav til en vej-

(

I

bredde på 10 m urralistisk

stor, og dels er der gennem tiden pløjet stadig

nærmere skrænten.
Vinge bemærkede, at alle lodsejere er positive overfor plejeplanen, men amtet vil formentlig kun gå ind i sagen, hvis den tinglyste
vejret respektere:;.
Han f:llldt,at det ville komplicere og fordyre sagen unødigt,
hvis man skulle til at afholde skelsætningsforretning.
Bendix Poulsen fandt, at der såvel af forstmæssige grunde som
af hensyn til synsindtrykket
yderste række.

•

af skovbrynet

Han fandt endvidere,

at det for at opelske de selvsåede

bøge i humlehaven og på skræntarealerne
skånsom udtynding af bøgebevoksningen.

ikke burde plantes bøg i den

var formålstjenligt

at foretage en

- 2 ;J'
t
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Der var herefter med nævnets godkendelse
udføres som vist i plejeplanen

beplantningen

med den ændring, at der i-

blandes spredte bøge i 2' række af randbeplantningen,
om plantning

enighed om, at randog at planens krav

af træer og buske skal være af dansk herkomst ikke skulle

gælde for bøg.
Med hensyn til skræntarealerne
planen med bemærkning,

og humlehaven

at udtynding med henblik på at fremme opvæksten

foretages i samarbejde mellem Amtskommunen

og Statsskovvæsenet.

ning med bøg må finde sted efter behov. Sætningen
punkt 3 "Stormvæltede

godkendte nævnet

i plejeplanens

Tilplantside l,

træer fjernes kun, hvor de ligger til gene .i nabo-

skel", udgår.
Sagen sluttet.

E.Bruun de Neergaard.
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