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REG. NR . .!Ab
U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.
af

Aar 1927 den 2. Oktober blev paa Dommerkontoret i Løgstør
foretaget Sag No. 9: Begæring fra Billedhugger Anders J. Bundgaard
om Fredning af den under hans Ejendom "Tingbæk Mølle" hørende Del af
Oplev Krat i Gravlev Sogn.

Nævnets Formand fremlagde og afsagde saalydende ved Omsend elsE
l vedtagne

K e n d e l s e :

Efterat Ejeren af Tingbæk Mølle i Gravlev Sogn, Billedhugger
': Anders Jensen Bundgaard og Danmarks Naturfredningsforening til Fred-" a.,

._~ingsnævnet for Aalborg Amt havde indgivet Beg~ring om Fredning af
den "Oplev Krat" kaldede .:3kovunder nævnte Ejendom, har Nævnet ef-
ter Indkaldelse af alle i Ejendommen berettigede afholdt Møde paa
Ejendommen og i l!'oreningmed Ejeren og Naturfredningsforeningens
Repræsentant, Statsskovrider Lorentzen besigtiget den Billedhugger
Bundgaard tilhørende Del af Oplev Krat, der er beliggende paa Matr.
Nr. le OS en Del af Matr. ~r. 19 Oplev By, Gravlev ~ogn. I Henhold
til det af Rekvirenterne derefter nwrn:ere formulerede f'orslag bestem-
mer Nævnet herved, at den Billedhugger Anders Jensen Bundgaard af
Tingbwk 1.1ølletilhørende paa matr. Nr. le og en Del af 19 Oplev By,
Gravlev Sosn beliggende Del af Oplev Krat, samt et 15 m bredt Bælte
langs Skoven af det udenfor denne liggende Areal, forsaavidt det til-
hører Billedhugger Bundgaard, fredes saaledes:
l. Skoven skal altid bevares i sin nuv~rende Udstrækning som Løv-

skov, hvorfor Naaletræer ikke maa plantes eller saas paa det
fredede Areal og selvsaaet Indblanding af Nualetræer med Und-
tagelse af Enebær skal fjernes.

2. De paa Arealet v~rende Egebevoksninger fredes absolut, saaledes
at ingen Hugst af Ege maa finde ~ted. Det samme gælder Under-
væksten under Egene saavel træagtig som buskagtig, derunder Ca-
prifolier, og endvidere Skovbundsfloraen, derunder f.Eks. Bregner.
Hasselunderskoven kan dog sættes paa ~oden, men ikke oftere end
hvert 7. Aar paa samme Stykke.
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3. Andre Træarter, som kan forulempe Egene, skal fjernes.
4. De rene Bøgebevoksninger i Skoven skal behandles med lempelig og

forsigtig Udtyndingshugst, saaledes at ineen af dem hugges om

i,,

for l?ode.
5. Det fredede Areal maa aldrig bebygges; ikke heller maa der p

samme foretages indgribende Jord- eller Vejarbejder, ligesaal
som der maa graves Grus. Elektriske LeJninger maa ikke
over Arealet. Opgravning af Planter samt Afbrydning af
Plukning af Blomster eller Bær er forbQdt.

6. Græsning eller Kreaturdrift i Skoven forbydes.
Saalænge Skoven er i Billedhugger Bundgaards, dennes

eller Børns Besiddelse tilkommer Paataleretten Bjeren eller
Danmarks Naturfredningsforening derefter alene denne sidste,
hvis den maatte ophøre at bestaa, Naturfredningsnævnet for
Amt eller den Institution, der maatte træde i dettes Sted.

Lehmann Konrad Hansen
~ormanden sluttede derefter ~agen.

Lehmann
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