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M~~. nr. 16ak, Albæk sogns
SY'østlige del.

REG.NR.3,J.12% ~
Anmelder: Frederinsnævnet for

Hjørring amtsrådskredil. I

i

"st~mpel og gebyr-fri i henhold
til lov nr. 140 af 7/5 1937.

Udskrift
\

"

af

fredningsprotokollen
for

Hjørring amtsrådskreds.
==========

Å~ 1960 den 29. september kl. 1615 holdt fredningsnævnet møde
vet4Voersaa.

, Mødt var formanden, dommer Th. Haagen, Hjørring, det amtsvalgte
meilem, grd. amtsrådsmedlem Chr. Petersen, Sdr. Harritslev, med det
SOjnevalgte medlem havde forfald.

,

Der foretoges:
F ~iB. ,621/1960:,

t
Udstykning til bebyggelse af matr.
nr. 16~, Albæk sogns sydøstlige del.

~ Der fremlagdes:
"~, l. Genpart af indkaldelse til møde.
r Der forelå til udtalelse fra landbrugsministeriet en sag om ud-

'a~1kning af nævnte ejendom beliggende ved Voerså å til bebyggelse med
et lysthus.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for S~by og
omegn mødte dommerfuldmægtig H. Waarst, Sæby.

For Albæk - Voer sogneråd mødte sognerådsmedlem Henry densen.
For og ~ed ejeren af Voersågård, proprietær Hans R. Jensen, mødte

landinspektør Knud Rasmu~sen, Sæby.
Køberen af den frastykkede parcel, Peter Sørensen, var tilstede.
Nævnet og de mødte besigtigede parcellen, der støder op til Voerså

t. Køberen, havde på grunden umiddelbart ved åen, men ovenfor skræn-
••n påbegyndt opførelse af et træ~ysthus. Der forefandtes på åskrænt en
j - 6 store, gamle træer, en poppel og iøvrigt el.

Efter forhandling med køberen og proprietær Hans Jen f .sen orplJ.g_



tede disse sig til at lade de store træer blive stående på 'brinken
på den købte parcel, således at der kun må fældes af dem eft~r forud-

,.' gående forhandling med fredningsnævnet. Ejheller må der for.tages -
udgravning i brinken. Parcellen er 13,45 meter bred og grænser mod
nord til matr. nr. 13e, Albæks sogns sydøstlige del.

Denne bestemmelse kan tinglyses på parcellen uden udgift for
ejeren.

Landinspektør Rasmussen lovede at underrette nævnet om, ~år ud-
stykningen er approberet, så deklarationen kan tinglyses. ,

:'
Fredningsnævnet fandt efter det anførte ikke anledning ';,'11at,

"udtale sig imod, at andragendet imødekommes. ?:

Dommerfuldmægtig Waarst kUlUle på Danmarks Naturfredni~oreni.1
,

vegne tiltræde det anførte.
Sognerådet havde intet at indvende imod .,foranstående. ' ,i: : :'
Landinspektøren overlod nævnet en genpart af kqrtet, d.~ frem-

lagdes, bil,ag 2. '~j'J
~l~

Det tilførte oplæst og veds.,tået. ?'~
~h

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Th. Haagen. Chr. Petersen. Peter ;Sørensen. H.R. .sen.

hæftel-
påtaØ~

cfr.
PI#-

Begæres tinglyst på den købte, nu frastykkede parcel,
16~, Albæk sogns sydøstlige del, med respekt af nu.tingly
ser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen, og
ret for fredningsnævnet ,for Hjø~ring amtsrådskreds.

- r ,"
'",-.. '!,''':Y,::'T ,dem 27. januar 1961.

hJL ri "1'

Th. Haagen.

Indført i dagbogen for retten i Sæby,
den 28. januar.196l.
Lyst •. Akt: B. 333.
Erklæring fra landinspektør Knud Rasmussen forevist.

Harald Hanaen.
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Af'skriftens rigtighed bekræftes.

,den 23. 'juni 1962.
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