
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 Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1935 den 30.Juni fremlagdes til Fredningsnævnets Forhandling!
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protokol saalydende:
Overenskomst om Naturfredning.

Mellem undertegnede Husejer Aksel Bruun som Ejer af Matr.Nr.24~
.' ~ af Aalbæk i Raabjerg Sogn, Raabjerg Sogneraad og Hjørring Amts Fred-

I, ningsnævn er indgaaet saalydende Overenskomst:

1"rJl\Jl I' nederste Klitrække udstykkes og matrikuleres sæ~skilt, og denne Del
. af Ejendommen skal fremtidig være fredet og være tilgængelig for

,r :.j' ') Offentligheden til Badning og Ophold i Klitterne, hvorfor der her ikke
~~. i~ )maa opføres Bygninger eller træffes Foranstaltninger, der kan være
I :"'. If
'I ': ~ I, til Hinder for saadan Adgang. løvrigt har Ejeren Raadighed over Ejen-
~ '! dommen, og han kan som hidtil udenfor Sommertiden udleje Stranden til

.;

" Oplagsplads for Bundgarnspæle.
i

Den til Matr.Nr.24~ af Aalbæk i Raabjerg Sogn hørende Strand og

Det fredede Areala Udstrækning fra Nord til Syd er C$ 200 m.
: ,:, I
. '.
' ... 'j Adgangen til Arealet skal være aaben for alle ad nordre Strandvej ,
, .. ~dog skal Raabjerg Sogneraad have Ret til at bestemme, at den sydlige

. :; ~
::/")f Halvdel af Stranden og Klitterne 3 Timer daglig skal være forbeholdt
; ..,. Raabjerg Sogns skolesøgende Børn.
f:· ! I

';~ l Færdsel til Stranden og Klitterne over Matr.Nr.24A udenfor Nordre
~ I·.•. '. ~ ,Strandvej skal være forbudt, og Ejeren har til enhver Tid Ret til at
J I,'.:;. ~.>~::) spærre for saadan Færdsel.
, .t~.f.': Til Ejeren af Matr.Nr.24~ betales i Erstatning for Indskrænkning
'\'::.:'~"".liRaadighedsretten et Beløb af 500 - Fem Hundrede - Kr., der udredes
II ~ '";:. fi I.'·): .."t a Raebjerg Sogneraad.
! . :.:··.:i........ I Udgifterne ved Udstykning og Matrikulering udredes af det offent-

_~~ lige efter Fredningslovena Bestemmelser.
Denne Overenskomst kan tinglyses som servitutstiftende pas den

fredede Ejendom, dog uden Udgift for Ejeren. Paataleberettiget er
Fredningsnævnet.

Aalbæk, den 29.Juni 1935.
Aksel Bruun For Raabjerg Sogneraa«: Th.EIling

For Hjørring Amts Fredninesnævn : Sthyr.
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sammenfaldende med Skel

ikke sammenfaldende med Skel

Terrain af

Aalbczk Ejerlau

Sogn: 7laaly'er~

Herred: Hørns

Amt: "!J'rr';n~
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Udfærdiget j I'farts /95/

Direktoratet for Matrik,.lsvæsenet
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