
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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Udskrift
af

Forhandlingsprotokollen for.AalDorg Amts Fredningsnævn. •c.c.c.c.c.c.c.
~ har 1935 den 18' December Kl. lo foretoges pa~ Dommerkontoret i Nørre-

sundby af Nævnets Formand Dommer Axel Nielsen
Sag Nr. 29 Ang-. Fredning af Gravhøje paa Albert

K. Nielsens Ejendom i Trend.
Formanden fremlagde:

J: Skrivelse af 7' ds. til Nc.;vnetsl\.1edlerrunermed disses Paategning.
K. Skrivelse fra ~kkordudvalget.
L. Skrivelse af 9' ds. til Nc.JvnctsMeCJ.lerrunermed disses Paategning,
~~ uenurkede. at Udkast til Kendelse havde cirkuleret mellem Nævnets Medlem-

I

II,'. • mel' og var tiltraadt og und.:;r~krevetaf disse, hvorefter der afsagdes saaly-r, •
11 dende
~ '" K e n d e l s e •

I Anledning af en fra Vest HirrunerlandsNatmrfredningskomite fremsat
Begæring om Fr~æling af to Høje paa Husmand Albert K •.Nielsens Ejendom
i Trend i Overlade Sogn har NævIlet,efter at have besigtiget de omhandlede
Arealer efter Indkaldelse til alle i Ejendommen berettigede, holdt Møde
med disse pa~ den paagældende Ejendom, hvis Betegnelse er saaledes Matr.Nr.
l k Bjørnsholm Hovedgaard i Overlade Sogn.

De "omhandlede Høje, der er beliggende et Stykke øst for Landevejen
Bj'ørnsholm-Trend er delvis defekte og'ærer "tydelige Spor at', at del' har
været foretaget Gravninger i dem.

Ej eren hal' erklær~t ikke at ville modsætte sig Fredning af de to om-
meldte Høje, naar der kan ydes harn Erstatn,ing for Frednir~en •



lIan har i saa Henseende IL:Jrmereforklaret, at han, der alt havde
solgt Jord fra en 3' Høj til Aalborg Amts Vejvæsen tor en Betaling af 50

Øre pr. li m3 Jord, og som ligeledes har rei:;netmed at kunne sælge fra de
to omhuudlede Høje til Amtsvejvt.l.lsenet,antager, at hver af de to HøjE: inde-
holder 5-600 m3 Jord og n.than maa ønske Erstatningen fastsat til den oven-
nævnte Pris 50 Øre pr. l-}IH3 Jord.

Han har erklæret sig villigtil at anvende Erstatnirigsbeløbet til For-
bedring af'Ejendommen, men Erhvervelles Lc.anefond har i Skrivelse af 7~12
1935 begæret Erstatningen udbetalt til Fonden til Afskrivning paa Pantebrev
til san@e l. 7/8 1934 for 840 Kr.

Da Bevarelsen af de oInhandlede lHøje skønnes at være af_,v,?santligInteJ.'-
l'Jæyn,et.,flt.N,p.turfredningskomiteens Bett·esse af historiske Hensyn, finder

ring maa tages til Følge, s_:aledes at de paagældende Høje fredlyses og
vil være at uevare i den Tilstand, hvori de forefindes, og saaledes at de
ikke maa sløjfes eller beskadiges,.

I Anlednipg af FredniJgen tillægges der Ejeren en Erstatning, der efter
alt foreliggende, derunder navnlig, at d~t ikke er godtgjort, at Jorden fra
de ommeldte Høje har kunnet sælges til Amtsvejvæsenet, passende' findes a:t
kunne fastsættes til 100 Kr. pr. Høj, alts~a lialt 200 Kr., hvilken Ersta~-
ning udFedes af Statskassen og Aalborg Amts Fond med. hve~ Halvdelen, og
inuiJetales til Erhvervenes Laanefond til Ai'drag paa Gelden til sauune.

Thi bes tanun es :
De paa Husmand af Trend Albert K. Nielsens Ejendom, Matr.Nr. l k

Bjørhsholm Hovedgaard • OVerlade Sogn, beliggende to Høje fredlyses,
saaledes at de vil være at bevare i den Tilstand, hvori de nu forefindes, og
saaledes at det forbYdes,·at sløjfe eller beskadige dem.
" Der tillægges Ejeren fornævnte Husmand Albert K. Nielsen i Erstatning

200 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdel~n af Aalborg
.Amts Fond og vil veJre at inu.betale til Brhvervenes Laanefond.

Sagen sluttet.
Axel Nielsen. Konrad Hansen. Hans Christensen.

c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.
Udskrlftens Rigtighed bekr~ftes.,
Fredningsnævnet 1936.

Uden Stpl. og Geuyr.

Til off • .drug.

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



KORT>

I e




	Forside
	Fredningsnævnet 18-12-1935
	Bestemmelser

	Kort

	Reg: 
	 nr: 00497.00

	Navn: Trend Gravhøje
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 18-12-1935
	Forslag: 


