
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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Forhandlingsprotokollen, for Aalborg Amts Fredningsnævn •
c.c"c.c.

\
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Hesselgaard i Louens Sogn •

4ar 1935 den 20' Juni Emd. Xl. 2 holdt Frednings~ævnet Møde paa

.~.. Tilstede var Formanden Dommer Axel Nielsen, Nørresundby og af
Nævnsmedlemmerne Provst Hansen, SVBndstrup, medens det atedlige Medlem

• Gaardejer Ole Olesen ikke var mødt.
Der behandledes:

Fredningssag Nr. 26/35. Ang. Frcdni~g af en Slugt paa Matr.
Nr. l a m. fl. Hesselgaard og l a

.'o Hole alt i Louens Sogn.
,.(j Der fremlagdes :

A. Begæring om Fr~dning.
B. Matrikulskort.

l
i'

c. Tingbogsattest.
D. Genpart af I~dkaldelse til Kreditforeningen, Viborg.

MØdt var Ejerne, Proprietær J. Kr. Jensen og Hustru Margrethe Jensen,
c _ , ... -. ø

f. Elle.
Pa~~av~rne, Kreditforeningen, Vipborg, havde ikke ladet møde.,
Det oplystes,at det stedlige Medlem er afgaaet ved DØden.
Nævnet i Forbindelse med de mødte besaa det Areal, om hvis Fredning

der er Tale, og som fandtes beliggende ca. 2 km. sydvest for Gaarden.
Det bestaar af en lang smal kratbevokset Slugt, en 5-600 m. i Længden
og ca. 100 m. i Bredden. Nedenfor den kratbevoksede Del strækker der sig
et græsbevokset Bælte af samme Bredde som Slugten ned til Fjorden, af



I~

en Længde paa godt 100 m.
Ejerne indgik paa, at det omhandlede Areal, der iøvrigt findes an-

givet paa Matrikuls~ortet Bilag B., og som ud~ør en Del af Matr.Nr. l a
Hesselgaard i Louens So~,fredes saaledes, at det stedse skal forblive
i den Naturtilstand, hvori det i Øjeblikket forefindes. Det maa som Følge
heraf ingensinde opdyrkes eller bebygges, ligesom der ikke maa ske Be-
plantning eller Terrænet forstyrres ved Beplantning eller paa ånden Maade.
Træ-eller Kratbevoksning maa ikke fældes eller Plantevegetationen for-
styrres. Maatte Udhugst tiltrænges af forstmæssige Grunde, sker dette"~)
efter Fredningsnævnets Bestemmelse o~ efter dets nærmere Amrisning. "

Ejendommens til enhver Tid v~rende Ejer har Ret til Kreaturdrift i ,~
{ \

den mod Vandet v,erende Del af Slugten, der ikke er kratbevokset •
Offentligheden skal have Adgang til det fredede Areal efter Ejerens

: (~}nærmere Anvisning.
Ejerne er ind:f5orstaaetmed, at nærværende Fredningsbestemmelee ting- '•.lyses som Hæftelse paa Ejendommen. ~~
For Fredningen ydes ingen Erstatning til Ejerne.
Paataleretten med Hensyn til Overholdelse af fornævnte Frednings- .'

bestemmelse tilkommer Fredningsnævnet for Aalborg Amt ved dettes til enhver
(-'". ,Tid værende Formand.

Kr. Jensen. Margrethe Elle Jensen.
Frednlngsnævnet tiltræder for~nstaaende Bestemmelser, saaledes at

det omhandlede Areal fredes som der nævnt.
Axel Nielsen Konrad Hansen.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Axel Nielseh. Konrad Hansen.
c • c • c "c • c •'c •c • c

Udskriftens Rigtighed bekræf~es.
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Fredningsnævnet for
Uden Stpl". o~ Gebyr.

• 1936.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00477.00

Dispensationer i perioden: 18-04-2000
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Modtaget i
Skov. og NaturstyrelseJ;l.

25 APR. 2000
Aalborg, den 18.04.2000

~s 9/2000: Ansøgning om tilladelse til at opføre en kopi af et jemalderhus på matr.nr. 1 a
.essel Bvd. Lonns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om
,fredning af Lounshalvøen m.v.

,Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen
t.

---- .. _--.

l. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.
3. Farsø Kommune.
4. Nordjyllands amt, Undervisning- og Kulturområdet.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening vÆjner Pedersen, Farsø.
7. Hessel Landbrugsmuseum, att. Jphnny Højgaard.
8. Skov- og Naturstyrelsen.e... T' "',' t"...c:;: .!·~ncr21lnlnlf;'jJCl·lG

~'?-(~"j IJ~~~"w':~~.."";<I~ii'l;lson
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-'redningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 18. 04. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 9/2000: Ansøgning om tilladelse til at opføre en kopi af et jernalderhus på matr.nr. 1 a
Hessel Bvd. Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om
fredning af LouIishalvøen m.v. .
Amtets j.nr. 8-70-51-8-809-0007-99.

Ved skrivelse af22. februar 2000 har De på vegne Hesssel Landbrugsmuseum ansøgt om tilladelse til
at opføre en kopi af et jernalderhus på ejendommen. Fredningsnævnet foretog den 13. April 2000
besigtigelse og forhandling på ejendommen og besluttede under hensyntagen til fredningens formål og
jernalderhusets beliggenhed at afslå at meddele dispensation derfra.

-'eferat vedlægges. Der henvis(fs til den deri indeholdte afgørelse.

Mgørelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævne~. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Torsdag den 13. April 2000 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og forhand-
ling i

FS 9/2000: Ansøgning om tilladelse til at opføre en kopi af et jernalderhus på matr.nr. 1 a
Hessel Hvd. Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. december 1969 om
fredning af Lounshalvøen m.v.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem., Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Inge Eriksen.

tpor Nordjyllands amt, Natur- og miljøkontoret, mødte Klaus R. Knudsen. ,I,

For Nordjyllands amt, Undervisnings- og Kulturområdet mødte Vibeke Gamst.

For Hessel Landbrugsmuseum mødte Johnny Højgaard.

Der fremlagdes:
, skrivelse af22. februar 2000 fra Nordjyllands amt med bilag 1-4.

Johnny Højgaard og Vibeke Gamst foreviste lokaliteten, hvor der allerede er opstillet kopi af
jernalderhus i fuldstændigt åbent terræn. Stedet er i forhold til den på sagens bilag 4 udpegede
beliggende nordligere for hovedbygningen i en lavning og med indsigt dertil fra Limfjorden. Stedet er
tænkt til brug for undervisning af skoleelever, og der vil blive etableret en bålplads m.v. Mstanden til
herregårdsbygningen er knap 100 meter.

'aus R. Knudsen bemærkede, at Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkont6ret, tager afstand fra den
åbne beliggenhed.

Ingen havde i øvrigt bemærkninger.

Nævnet voterede og bemærkede i enighed, at fredningen har til formål dels at sikre herregården
Hessel og dennes omgivelser, dels at sikre de åbne landskaber på Lounshalvøen. Det bemærkes
endvidere, at nævnet ved tidligere afgørelser i området har anlagt en restriktiv praksis for så vidt angår

, bygninger beliggende uden direkte tilknytning til eksisterende bygninger.

Nævnet vil herefter ikke kunne dispensere til det ansøgte, dels under henvisning til bygningens
placering i ganske åbent landskab i væsentlig afstand fra herregårdens bygninger, dels da opførelse af
en kopi af en jernalderbygning ikke har nogen naturlig sammenhæng med aktiviteterne omkring
herregårdsbygningerne.

~et bemær~es, at en p~acering som angivet på det fremlagte kortbilag - omgiv,et af nogen beplantning
- ej heller Villekunne tIllades.



De mødende blev gjort bekendt med' res.ultatet af fredningsnævnet s votering, samt at det allerede
opførte jernalderhus skal fjernes inden 1. juni 2000. Der orienteredes om klageadgang.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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e'redningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000

ModtaoAt i
Skov- og Naturswrelsen

2. 5 APR. 2000

REG. HR. O LJ11. O O

Aalborg, den 18. 04. 2000

"'--"'-i"s-ii/2000: Ansøgning om fredningsnævn~ts godkendelse af eksisterende billethns på matr.nr.
al a Hessel hg., Lonns, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 16. 12. 1969 om
~redning af area.ler på Lounshalvøen. .

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen

1. Egon Skjørbæk.
2. Inge Eriksen.
3, Farsø Kommune.
4. Nordjyllands amt, Undervisning- og Kulturområdet.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening vÆjner Pedersen, Farsø.
7. Hessel Landbrugsmuseum, att. Johnny Højgaard.
8. Skov- og Natursty~elsen.
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&redningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 18. 04. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 21/2000: Ansøgning om fredningsnævnets godkendelse af eksisterende billethus på matr.nr.
1 a Hessel hg., LOUIIS, der er omfattet af Overfredllillgsllævllets kendelse af 16. 12. 1969 om
fredning af arealer på Lounshalvøen.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-809-0007.,99

Ved skrivelse af6. april 2000 har De på vegne Hessel Landbrugsmuseum anmodet om frednings-
nævnets godkendelse af et allerede opstillet billethus ved indgangen til musset.

Fredningsnævnet foretug 13. April 2000 besigtigelse og forhandling på ejendommen.

Der vedlægges referat heraf, hvoraf fremgår, at fredningsnævnet besluttede at lovliggøre billethuset.

erilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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'Forsdag den 13. April 2000 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og forhand-
l~g i
,I

;11

-FSI12112000: Ansøgning om fredningsnævnets godkendelse af eksisterende billethus på matr.nr.
~ ai Hessel hg., Louns, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 16. 12. 1969 om
fredning af arealer på Lounshalvøen.

Nævnet var mødt ved fonnandeni dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Inge Eriksen.

_ For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Klaus R. Knudsen.--_ .._-- - .. -- - . ......

flor Nordjyllands amt, Undervisnings- og Kulturområdet mødte Vibeke Gamst.

For Hessel Landbrugsmuseum mødte Johnny Højgaard.

Der fremlagdes:

;,skr:ivelseaf 6. april 2000 fra Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, hvori der ansøges om
!~edningsnævnets godkendelse af en allerede eksisterende billetbygning ved den nuværende indgang
I~l~nuseet. Bygningen er opsat i 1991 og er opført delvist af hvidmalet træ, delvist af glas.
II
' I ,

I, i
II' I
'Ingen havde bemærkninger.
II'
" ,
I

Det fremgår af fredningsbestemmelser i Overfredningsnævnets kendelse: " Såfremt det måtte blive
'aktuelt, vilOverfredningsnævnet være villigt til at overveje spørgsmålet om opførelse af visse
bygninger i forbindelse med herregården Hessel, som alt efter formålet og muligheden for indpla-
cering i det eksist~rende miljø, kan anses for forenelige med fredningen ....".

_~nset til placeringen tæt på de eksisterende bygninger havde fredningsnævnet på nuværende
tidspunkt ingen indvendinger mod lovliggørelse af denne billetbygning.

De mødende blev gjort bekendt med klageadgangen.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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