
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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Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .
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Gældende matrikulært kortbilag: M PrR. y ~

Se også REG. NR.:
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørrin~ Amtsraadskred

Aar 1935 den 2.Februar Kl.lO Form. blev der pas Dommerkontoret
i Frederikshavn i'Sagen angaaende Fredning af Matr.Nr.14Q af Kloster-
skoven i Ugilt Sogns sydøstlige Del afsagt saalydende

K e n d e l s e : _.
Efterat Danmarks Naturfredninesforenings Lokalkomite for fljørring

'~. og Omegn havde henledet Fredningsnævnets Opmærksomhed pas et Omraade
.......'1

~:-~~',.:·;'li Klosterskoven i Ugilt Sogn som egnet til at fredes, har Nævnet fore-
,~ .-:> ~~ taget en BesigtiGelse af Stedet. Det paag..eldendeOmraade omfatter et

\. ::';(/-....1
, .. , ';'.i'\ Stykke saakaldet Troldeskov bestaaende af høje flerstammede Bøgetræer,
[:,.'j :.,-, .:i.~J mellem hvilke der flere SteEier findes Spor af Oldtidsagre , og ved Side
t ; af Troldeskoven ligger en lille Skovsø, helt omgivet af Bøgetræer.

~,

.,"<.
'''.~'f, ,~~ i Naturtilstand, og saaledes at Hugst kun maa finde Sted efter Aftale

.: . . ", .
~. ", med Fredningsnævnet eller en af dette udpeget Forstmand. Som Erstat-1 '!r.\":i" >~,-r :!

....,~}ning for den af Fredningen følgende Indskrænkning i Ejerens Raadig-
·1 .

~. j hed vil der være at yde til Ejeren, Skovrider C.W.Lorentzen, 200 Kr.,
r~" t;-~'ll." .~\
If ~~:,....,..~ der udredes af Statskassen og Amtsrepartitionsfonden med Halvdelen
Iii: :' '.J!; af hver. Panthaverne i Ejendommen har været indkaldt til Møde for at
I • faa Lejlighed til at fremsætte Krav om Andel i Erstatningssummen,
I I ~ Jo;! :'&"" '/ men ingen af dem har givet Møde, og Nævnet finde.L,kke Anledning til
i ~.,.;....,
I

I
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Det hele udgør ea 1,1 ha.
Da det saaledes udpegede Omraade af Klosterskoven fandtes at

være af ejendommelig Karakter og af særpræget Skønhed, besluttede
Nævnet at frede dette Parti, saaledes at det fremtidig skal henligge

at tillægge dem nogen Del af Beløbet.
Det fredede Omraade er afmærket, udstykket og særskilt matri-

kuleret som Matr.Nr.14~ af Ugilt Sogns sydøstli~e Del, og denne
Kendelse vil være at tinglyse som Hæftelse pas. dette Matr.Nr •

T h i b e s t e m m e s :
Matr.Nr.14g af Klosterskoven i Ugilt Sogns sydøstlige Del bør

fredes, saaledes at det fremtidig skal henligge i Naturtilstand, og
Hugst maa kun finde Sted efter Aftale med Fredningsnævnet eller en
af dette udpeget Forstmand.

Som Erstatning ydes der Ejeren, Skovrider C.W.Lorentzen, 200 K- r.
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EG. NR 9'60

Fredningsgrænser:
Silmmentaldende med Skel

Ikke sammenfaldende med Skel
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