
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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U d s k r i f t

af
CJVERFREm~INGSNÆVNETS KENDELS;';SPRUrOK ')L.

Aar 1934 den ~3.Au~ust afsagde Overfredningsn~vnet paa
Grundlag af den skriftlige V0tering følgende

K e n d e l s e
i Sagen vedrørende Fredning af en p~a Ejend'~rnen Matr.Nr. Ih
og li af Aarupgaard, Vindblæs Sogn beliggende Langdysse.

Den af Fredningsnævnet fnr Aalborg Amtsraadskreds
den 2.Marts 1934 afsagte Kendelse er forelagt CJverfredningsnævnet
i Medfør af Naturfredningsl'vens § 16.

Overfredninesn~vnet kan i det væsentli~e tiltræde de i
Fredningsnævnets Kendelse anførte Betra~tnin~er, rygKendelsen
vil herefter være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s
Den af Fredningsnævnet f0r Aalb~rg Amtsraadskreds

den 2.Marts 1934 afsagte Kendelse stadfæstes.
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U d s k r i f t

af'
ForhandlingGprQtQkQI~~n for ~redningsnæv.net for Aalborg Amt.

c.c.c.c.c.c.c.c.

Aar 19~4 den 2. Marts Xl. li foretoges paa Dommerkontoret

i Nørresundby: , l'

Fredningssag Nr. 23.,

I Sagen afsagdes saalydende

K e n d e l s e.

~ I Anledning af en fra Naturfredningskomfteen for,Løgstør'frem-

sat Begæring omFredning af' en paa Matr. No. lh og .1"1, af:cAarupgaard i

~. Vindblæs Sogn beliegende Langdysse har Næv.netefterJLndkaldelse'til 'alle

f ,de i de paagældende Arealer berettigede og andre i den påat~e Fred-e (;""i ning interesserede afholdt Mødepaa Stedet. ',J. f l'd J ': :, .

Langdyssen fandtes beliggende paa Ejendommene'M"atr:' :No'. Ih

._ ,af, Aaropgaard og Ih af Vindblæs, By, alt i,Vindblæs~ Sogh,L\tilhørende

l Gartneri J~nsi Nielsen Grønning, og paa.Matr.,'ltNo.~11 'af,\AB.rupg~ard'og 20a,

".' 26a, 27 b af,Vindblæs By, alt 1 VindblæSISogn\~t'1~Emde '1'hv~,"Stned,Niels
• ~ , I .. t • .

"~,Ohr. IOpristensen. Den havde en 'lfdstræ1ming" 1 Retn1!l.g øst:"::1l.\ Ve'st paa"'godt

100 m ogren Bredde af ca. 20 m. Det østligste' StykkeiPaa~ca~'25'm'1 tæng-
"'-01

den tilhører Ohristensen og Resten Grønning. .'.wj·:~;}.J '101 n~oj'b'm;'

•.:: ':;, .' :pyssen,fand't;es ,at, tiltrænge iIst81lttsættelse, idet en Del Huller

~ bør opfyldes og en De+~~~teten,rejses.
I

l, Ejerne erk:~ærede,.sig Villig Jt1hflt'~1ndgJ:latlpaa Fredning Af Lang-

II: dyssen, saal~des lat ,denl:eft~r, at Hullerne,Jer ,op:.e;Yldteo~gKantstenene
l!
I[ rejste, stedse skal forblive i den Tilstand, hvori den herefter fremtræ-

"i: der, og ikke mAasløjfes eller beskadiges.
I
I ~
I jerne, der erklærer si~ villi~ til at afgive Jo~d til Istand-



sætteisen - hvilken iøvrigt sker efter nærmere Anvisning af Naturfred-
ningskomiteen for Løgstør - har herfor og i Erstatning for Afsavn m.v.
krævet: Grønning 260 Kr. hvoraf 60 Kr. regnes at ville medgaa til Istand-
sættelsen, Christensen 65 Kr., hvoraf 15 Kr. regnes ~t ville medgaa til
Istandsættelsen.

Ingen af Panthaverne har nedlagt Faastand paa, at nogen Del af
Erstatningssummerne udbetales til dem.

Da Bevarelsen af den omhandlede Langdysse af historiske Hens~
skønnes at være af væsentlig Interesse, da Istandsættelsen, skønnes at
kunne bekostes'for 75 Kr., og da de iøvrigt krævede Erstatninger navnlig
under Hensyn til, at Dyssen indeholder et betydeligt Antal større Sten,
der eventuelt vil kunne udnyttes af ~jerne, skønnes rimelige, vil Dyssen
vææe at frede som foran nævnt, og mod Betaling af de krcævede Erstatninger
m.v., der udredes medHalvdelen af Statskassen og Halvdelen af Aalborg
Amtskasse, og som forfalder til Betaling, naar Dyssens'Istandsættelse er
godkendt af Naturfredningskomiteen for Løgstør.

T h i b e s t e m m e s:
Den p~a Gartner Jens Nielsen Grønnings Ejendom Matr. No. Ih af

Aarupgaard, og Ih Vindblæs By, alt i Vindblæs °ogn, og paa fhv. Smed J~_.s
,Chr. Christensens Ejendom, Matr. No. li Aarupgaard,J 20a, '268, og 27b af, ,

Vindblæs By, alt i Vindblæs Sogn, beliggende Langdysse fredes, saaledr-,. I

at den efter stedfunden Istandsættelse Bom foran nævnt vil, ~ at bevare
i den Tilstand, hvori den herefter fremtr.æder, og saaledes'at det forbydes
at sløjfe eller beskadige den. '.'

I,Erstatning for Fredlysning, Afgivelse af' Jordl'og ti'l'Istand-
sættelse ~illægges der Ejerne, Gartner JensNielsen 'Grønning·~l,Vindblæs,

.. 260 Kr., og fhv. Smed NielS 'Ohr. Ethristensen, VindblæsJ,65 ..Kr!" der udredes
l. med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Aalborg.Amtskas~e; og for-

falder ti~IBetaling, naar,Istands~ttelsen·er.god~kendt af Naturfrednings-
komiteen for Løgstør. • . " " I , :, I .I,,'J 1.\..'1. i' ~ " ,

l l :. ,,-,I; i \ ,Axel Nielsen. Konrad !Hansen~'NieleAJfu/! Madsen •• L

, c .0.0.0.0.0.

Udskrif'tens!Ritg1ghed bekræftes. .:'..I '''. t,',-·

Dommerkontoret 1 Nørresundby, den 10/8 1943~f i'; .
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