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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Hjørring Amtsraadsl,reJs

Actr 1931 den 8. Januar forhandledes i Skagen mellem Forman-
den for Bestyrelsen for A/S Tolne Skov, Etatsraad Jørgen Larsen til
Gaardbogaard, paa Bestyrelsens Vegne og Fredningsn~vnets Formand om
Fredning af Lyngbakker ved Tolne Skov.

Resultatet af Forhandlinberne blev, at følgende Overens-
komst, der under 30. ])ecember 1930 i Henhold til tidligere i!'orhand-
linger var udf~rdiget af Fredninesn~vnets Formand, blev godkendt:

o v e r e n s k o m s t

00

Naturfredning.

!iellem .J3estyrelsenfor A/'>!! Tolne Skov og Fredningsnævnet
for Hjørring Amt er indgaaet følgende Overenskomst, efterat der ved
en ordinb:;rGeneralforsamling den 16. Juni 1928 var givet Aktiesel-
skabets Bestyrelse Bemyndigelse til at disponere paa Selskabets
Vegne.

Af de A/S Tolne Skov tilhørende Ejendomme i Tolne Sogn i
Horns Herred skal fremtidig det paa vedhæftede Kort med rødt indskyg-
gede Areal af I.Iatr.Nr. la, le og ld af Dah1 Ejerlav i Tolne Sogn,
af Størrelse ca. 14Y2 ha, bevares i den Tilstand, hvori det nu ben-
ligger som lyn~kl~dte Bakker med spredt reræbevoksning, som naturfre-
det Areal.

Da almindelig :i!'""rdseli de fredede Lyngbakker dels vil øde-
l~gge den høje smukke Lyngvwkst, dels vil medføre betydelig J!'are
for Brandskade, skal H~rdsel paa det fredede Areal kun Vb:;retilladt
ad de efter Overenskomst mellem Bestyrelsen og Fredningsnævnet
anlagte Fodstier. I tørre 30mmertider, hvor Brandfaren er stor,
kan Bestyrelsen forbyde al F~rdsel i det fredede Areal. Det fredede
Areal forbliver under Tilsyn af Bestyrelsen for A/S Tolne SkOV. Be-
stemmelse om nødvendig l!'jernelsectfLyng, Tra;er og Buske, Anlwg og
Vedligeholdelse &f Hodstier tr~ffes ved Forhandling mellem Bestyrel-



sen og }'l:edhinssnu..vnet.Ved dis3e Forhandlinger kan .destyrelsen
og Frednintsn~vnet lade sig repr~senLere alene ved Formændene.

Der udredes inGen Erstatning til .Aktieselskabet i Anled-
nin.3 af Fredninsen, men Omkostningerne ved Arealets Udstykning og
s~rskilte ~&trikulering samt ~inglysning af RelaksationspaaLegnin-
gel'm.m. er Aktieeelskabet uvedkommende.

Denne Overensko~st tinGlyses som servitutstiftende paa
det fredede Areal. .fHataleberettiget ee Fredningsnlzvnets 1!'o:c"mand,.:

~rederikshavn, den30. December 1930. .,,'~ I

1-'

For Bestyrelsen for A/S For Hjørring Amts
Tolne Skov Fredningsnævn

Jørgen Larsen Sthyr
Formand 1<'ormand
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskredsej Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telt. 08 820388

REG. NR. O O 2- '3 \ . O <::> a

Brønderslev, den 16. november 1987
Fs. 265/87

A/S Tolne Skov
Tolnevej 60
9891 Tolne

Modtaget'
Skov- og NatursfyreIsen

f B NOV. 1987

e-•

Nordjyllands amtskommune har ved skrivelse af 15. oktober 1987
på vegne af A/S Tolne Skov fremsendt ansøgning om tilladelse til at
opføre et mindre læskur til de får, der afgræsser det fredede areal
i skoven ved Tolne bakker i Sindal kommune.

Arealet er omfattet af overenskomst af 30. maj 1932 vedrørende
Tolne bakker.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra

dato.

Kopi sendt til:
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, j. nr. 8-70-51-2/20-3,
Skov- og N~!urstyrels2n.
Danmarks Naturfredningsforening.
Sindal kommune, Vurderingsrådet.
Sindal kommune, Teknisk forvaltning.
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