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•
Aar 1932 den 23.September afs8~~de Ovel'fredningsm:vn\~t

paa Grundlag af den skriftlige Vf)terin8 følgende Kendelse i
Sagen angaaende Fredning af et Areal af den paa Herregaarden
"Bjørnsh'1lm", Matr.Nr. Ib m.fI. af (Jverlade og Ranum S'1gn,
beliggende Skaldyn~e.

Den af Fredningsnævnet ff)rAalborg AmtsraJdskreds
Jen 28.N'vcmber 1931 i ddnne Sag afsa~te Kendelse er forelagt
GverfredningsnEvnet i Medfør af § 16 i Lov om Naturfredning
Nr. 245 af 8.Maj 1917.

Da Overfredningsn'f:vnetmaatte anse den af Fredninc;sna:vnet
f'r den p8ag~lddnde Fredning fastsat~e Erstatning for højere end
rimeligt, h.Jrman r 'rsøgt at 'pnAS (JvE'rensk·,mstmed Ejeren,
G )dsejer R·,bert 2riksen, 'lmen ringere Erstatning. Nf)gen ()ver-
ensk'mst i saa Henseende lpnaaedes imidlertid ikke, og Sagen
har del'f"r v.ret f rJlaGt den i Henh"ld til T"w Nr. 523 af 15.
December 1922 nedsJtte T:oksati,nskllrnmissinn,der har fastsat den
Ejeren tilk,mm~nde Erstatning til lO.O~O Kr. tilligemed Renter
5 ~ D.B. fra den 28.N.,vember 19)1 til Betaling sker.

Ved Fastsættelsen af denne Erstatning har Taksations-
kommissi'nen f'rudsat, ut Nati ,nalmuseet var berettiget til at
lade Arec;let indh\~r-;ne.

0verfredning~n~vnet var hdrefter sindet at ophæve Frednings-
kendelsen, idet man ans~a de økl1nf)miskeOfre, der var f'rbundne
med Fredningens Gennemførelse, fnr at være stø~re end rimeligt,
men da Nati'nalmuseet erklÆrede, at det meiSet maatte ønske Fredning
gennemført, ~ventu~lt af et mindre Areal end det i Frednincs-
nnvnets Kendelse nmhandlede, '1Sda man, saafremt Fredningsn~vnets
Kendelse 0phævedes, maatte f0rudse et Krav fra Ejeren fnr sket Flr-
sinkelse med Hensyn til Skaldyn;i;ensUdnyttelse, indledede man paany
F~rh3ndlin~er med Ejeren "g de i Ejendnmmen berettigede.

Under diGse F,rhandlincier er det lykkedes at tilvejebringe
en ClVerensk"mst med ~,ieren 'g E,jendlmrnensBerettigede, hv"refter
Fredninzen kun f)mfatte~ et Areal af Skaldyngen i dennes sydve~tlige
Snde, udgørende en trapezaBti~ Firkant med en Afstand af 26 m.
mellem de parallelle Linier, der udg0r henhlldHvis 25 m m0d syd-
vest ,l::':: 35 m mildn 'rd::st, 'li'; hvis samlede Areal er 754 m2, samt

.'



hvnrefter der f·r Fredning uf dette Areal i det i Kendelsen
anførte (;mfang tillæg:::es et Erstatnin",c1beløb af 5. u()() Kr. til-
lig'..:med Renter 5% TI .a. fra den 28. N'wember 1931, af hvilket
ErstatninGsbeløb 2. (;()u Kr. tilli~ ::~nedRenter S'lm anført af det
fulde Beløb vil være at udbetale E,ieren, GIdsejer Robert Eril:sen
1. ()(;()Kr. vil være at udbotale Enkefru Adele Marie Kathrine
Eriksen, født Tradsb0rg, SnID hensidddnde i uskiftet Bo efter
Rentier Jens Eriksen, 1.Gu() Kr. vil være at udbetale til Købmand
Chr. Beeh ng l. ()()()Kr. til PrQprietær H"ve Jensen, Albæk, S'1m
bere~tiget i Henhf)ld til (;verensk'lmst, lyst 7.Juli l~::l'.n, angaa-
ende Eneretten til Udnyttelsen af Skaller m.v. fra det Qmhandlede
Areal.

Efter det sa_ledes f lrel i:;gende, "g da (JverfredningsnmvI
iøvrigt kan tiJtræde de i Frednin~snævnets Kendelse anførte Be-
tragtninger, vil denne være at ,.,taJfæste med de Ændrin5er, S'1m
maatte være en Fø] ge af den f 'rannævnte fnr (JVerfredningsnævrJet
afsluttede Uverensklffist.

T h i b e s t e m m e s ;
Den af Fredningsnnvnet fnr Aalborg Amtsraadskreds

den 28.Nnvember 1931 afs['ote Kendelse angaaende Fredning af
et Areal af en paa Herregaaden "Bjørnshnlm"s J"rd9r beliggende
3kaldynRe stadf~stes, d'1G A~ det Areal af Skaldyngen, der be-
læF'>~esmed Fredningsservitut, begrflllSeS til en i Skaldyngens
sydvestlige De] beliGgende trapezagtie Firkant, p8a hvilken
Afstanden mellem de paralJelle Linier udgør 26 m, Udstræknin~~n
af Grænsen mnd sydvest 25 m ng af Græsen m"d n'rdvest 35 m, ng
hvis samlede ,lreal er 754 m2, samt ~t der i ~rstatning f"r
Fredningen till::B,yes Ejeren "g de i Ejend"mmen berettigede et
Beløb af 5. ()()()Kr. tilli~',emed Renter 5 i, p.a. fra den 28.N"'vembe~
1931 til Betaling sker, at f"rdele med 2.G00 Kr. tilligemed
Renter af 5. (;()()Kr. til G"dsejer Robert Eriks.m, 1. ()(J() Kr. tile Fru Adele Marie Kathrine Eriksen, 1. ()()l; Kr. til Købmand Christian
Beeh .)g 1. ()()()Kr. til Prr'lTlrietær Hove Jensen, og at udrede med
2/3 af Statska SGen '1g 1/-5 af Aalb()r,c; Amtsrepartit innsfond jfI'.

Natllrfredningsl lvens § 13, ?'}tk.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnwvnet for Aalborg AmtsraadskreJs.

1;

Aar 1931 den 28. Novem1)er afsagdes i ~'redningssag Nr. 15:

Begæring fra Nationalmuseets l. Afdeling om Fredlysning af et Stykke
af den i Foroommeren 1931 paatrufne Skaldynge fra den ældre Sten-
alder ved Herregaarden Bjørnsholrn, saalydende

K

K e n d e l s e :

I Anledning af en af Nationalrnuseets 1. Afdeling den 3. Ok-
tober d.A. dateret Begæring til Nævnet om Fredning af et Stykke af
den i lt'orsoInr.1eren1931 fore fundne Skaldynge fra den ældre Stenalder
ved Herreeaarden "Bjørnsholm", syd fol'Løgstør, hal' Nævnet efter Ind-
kaldelse af alle i det paag~ldende Areal berettigede afholdt Møde paa
dette, der udgør en Del af Hovedgaarden "Bjørnsholm" Uatr. Nr. lb af
Ove:rlade Sogn, 2b af Hanum Sogn, la af Ove:rlade 30gn og 2a af Ranum
Sogn, tilhørende Godsejer Robert ~riksen.

Under ~ødet paaviste Nationalmuseets Repr~sentant den paa-
gældende Skaljynge, der er beliggende ca. 700 Meter nordøst fra
Bjørnsholm Hovedgaard o~ ca. 200 metel øst for Landevejen Bjø:rnsholm-
Aale, samt den Del af Dyngen, der ønskes fredlyst, hvilken udgør en
trapetzagtig Firkant i Dyngens sydvestlige Ende med en Afstand paa
55 Ueter mellem de parallelle Sider, der udgør henholdsvis 25 Meter
(mod ::lyd)og 35 meter (mod Nord) tilsammen et Areal af 1650 Kvadrat-
meter.

Ejeren har gennem et af ham opretLet Konsortium paahegyndt
en Udnyttelse af ~kallerne i Dyngen til ~oder m.v., og havde ved
Nævnets Nwrv~relse i den Anledning umiddelbart Nord for det Areal,
der ønskes fredet, udgravet et Areal ca. 900 Kvadratmeter. Umiddel-
bart nord for dette udgravede Areal strækker Dyngen sig yderligere i
en Udstrækning, der anslaas Lil omkring 3600 Kvadratmeter.

Nationalmuseets Repræsentant oplyste yderligere, at Dyngen
utvivlsomt staar paa samme Alderstrin som Ertebølledyngen, og at den
er en af de største i Landet, idet den har en Udstrækning i Retning
Nord-Syd paa mindste 225 Meter, men dog utvivlsomt har været længere,
da Skal laget kan spores i en Udstrækning i Overfladen paa ca.



300 Meter. Han oplyste derhos, at Dyngens største Bredde liGger
mellem 35 og 38 ~eter, men i Retningen mod Nordøst tager af til
lidt over 30 lleter, at Skallaget intet ~teds har været over l Me-
ters 'rykkelse og varierer meget samt at Illuldlagetover '-:lkallerne
varierer fra 60 til 40 cm. Han har endelig anført, at Fredlysnin-

logiske Hensyn, at Museet kun ønsker almindelig Fredlysning, men
gen ønskes ikke blot af historiske, men ogsaa af geologiske og ZOo- j

1

1
ingen særlig Afm~rkning, og at Museet ikke pekuniært kan bidrage
til Fredlysningen paa anden ~aade end, at det kan foretage, hvad
der er nødvendigt til Arealets bevaring.
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Ejeren, Godsejer Briksen, har intet indvendt mod selve
Fredlysningen, men har med Tiltrædelse af formanden for det til
nyttelsen dannede Konsortium, krævet sig tillagt en ~rstatning
paa 12 Kr. pr. Kvadratmeter Overflade, altsaa ialt 19.800 Kr.

li ....
-,-;:'~: .< .:)
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Til Motivering heraf er der nærmere henvist til, at de ud- ;.
gravede 900 Kvadratmeter med en Bruttoavance paa 15.042 Kr. 54 Øre
og Omkostninger paa 3.154 Kr. har givet en Nettofortjeneste pr.
Kvadratmeter paa 13 Kr. 21 0re.

J~jeren og de i Ejendommen berettigede er enige om, at af

det Beløb, der maatte komme til Udbetaling i Erstatning, skal førtt,
dækkes resterende Prioritetsrenter og Afdrag, hvorefter Restbeløbet

J.~deles i tre lige store Dele, med l Del til 2. og 3. Prioritets- ~ ~ ~
.\ " ... I~I!

haver, Proprietær Eriksen, Bjørnsholm (Ejerens ~1ader), l Del til ( .))Li
4. Prioritetshaver, Købmand Bech, Ranum, og l Del til Formanden for
Konsortiet, Proprietær Hove Jensen, Albæk.

I Slnivelse af 2. November d.A. har Nationalmuseets L Af-
deling gjort gældende, at det Areal, der ønskes fredet, højst kan
antages at indeholde 744 Kubikmeter urene Skaller, at Urenhederne
lavt beregnet kan ansættes til Y3 deraf, og at Nettofortjenesten
pr. Kubikmeter rene ~kaller neppe kan beløbe sig til mere end ca.
4 Kr.

el
I
I

I en den 5. November d.A. dateret Erklæring har Naturfred-
ningsraadet udtalt, at det vilde vare i høj Grad ønskeligt, at den

~om mUligt
paa8ældende Køkkenmødding fredes i saa stor Udstrækninw, og har
til Begrundelse heraf nærmere anført,
l) at den hører til de største og derfor snarere kan ventes at ville



give Svar paa nyopdukkende arkæologiske Jpørgsmaal,
2) at den ligger i en Bgn, hvor man maa forvente, at visse palæo-

zoologiske Jpørgsmaal kan løses,
3) at den ved sin Beliggeruled ganske n~r Grænsen for det postglacia-

le Havs Maximums Udbredelse bidrager til at markere denne Grænse
lige som den ved sin Beliggenhed tæt ved naturligt af1agrede
Skallag fra samme '.J.'idtjener til at illustrere .b'orske11enmellem
saadanne og de af llennesker kunstigt dannede Ophugninger.

Raadet har derhos henvist til den uvurderlige Fordel det vil
have at kunne demonstrere Dyngen i Naturen for fremmede arkæologiske
og geologiske interesserede Videnskabsmænd.

Idet Fredningen af det paagældende Areal herefter findes at
være af vwsentlig Interesoe af historiske, arkæologiske og zoologi-
ske Hensyn, finder N~vnet, at Nationalmuseets Beg~ring bør tages til
~ølge, saaledes at Arealet vil være at bevare i den Tilstand, hvori
der forefindes"og det forbydes at bebygge, beplante eller pløje
det, og saaledes at Nationalmuseet foretager og bekoster det til
Arealets Bevaring fornødne.

I Anledning af Fredningen vil der være at tillægge Ejeren
en Erstatning, som efter alt foreliggende findes at kunne bestemmes
til 10.000 Kr., og som fordeles som foran na::vntoverensstemmende
med den mellem Ejeren og de berettigede trufne Overenskomst.

Da Sagen skønnes at have Interesse for hele Landet, medens
Amtskommunen find-::sat være uden særlig Interesse i den, bestemmes
det derhos, at ~tatskassen bør udrede 2/3 af Erstatningen.

T h i b e s t e ru m e s

Et Areal af 1650 KvadratmeLer af den paa Herregaarden
"Ejørnsholm" Matr. Hr. 16 m.f1. af Overlade og Hanum Sogne, fore-
fundne 3kaldynge beliggende i dennes sydvestlige Ende og begrænset
som foran nævnt, fredes, saaledes at det forbydes at bebygge, be-
plante eller pløje det, og saaledes at Nationalmuseet foretager og
bekoster det fornødne til Arealets nevaring.

Der tilkendes Godsejer Robert Briksen ~n Erstatning a~
10.000 Kr., hvoraf Statskassen udreder 2/3 og Aalborg Amts Heparti-
tionsfond 1/3, og som fordeles saaledes, at der deraf først dækkes
resterende Erioritetsrenter og Afdrag, hvorefter Hestbeløbet for-
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• deles med 1/3 til ~yoprietær Briksen, Bjørnsholm, 1/3 til Købmand
Bech, nanum, og '13 til .tlroprietærHove Jensen, Albæk.

Axel Nielsen J. vhr • .i3ach
Under r1ensyn til de med Frejningen forbundne store Udeifter

kan jeg ikke stemme for Fredningen.
Konrad Hansen
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