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OVERFREDNING SNÆVNET S KENDELSE SPROTOF,OL.

-----------------------------------------

Aar 1957 den 25.0ktober afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af skriftlig og mundtlig Votering f~lgende
1\

.1

e n d e l s e

i Sagen 283/37 om Frednin~ af den seakaldte Ræwemose. der udgør en
Del af Ejendommene Matr.Nr. 2 !!O' 4 !l. 4!!. og 17 ~ef

Gundestrup

By

i Aars Sogn.
Den af Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsreadskreds

4.Juni 1937 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsnæwnet
f~

I

I

af

§

den
i Med-

16 i Lov 245 af 8.Maj 1917. hvorhos Kendelsen er indanke t

af Ejeren af Matr.Nr. 2 ~ af Gundestrup By, Gaardejer A.M.Christensen.

I

der paastaar <'lenham tilkendte Erstatning

I

I

I

Overfredningsnævnet
-"

I

'-',

af Roo Kr. forhøj et.

har den 2.Juli 1~37 besigtiget

de

fredede Arealer 06 har herunder forhandlet med Gaardejer A.M.Christen-

I

sen.
Da det ikke lykkedes at oppaa en mindelig Overenskomst
med den paa~ældende.
,

har man i Medf~

af Naturfredningsloven

af 7.

Maj 1937 § 20 anmodet den i L~vens ~ 5 omhandlede Taksationskommis-

-: .,

sion om at fsatsætte, hvilken E'rstatning der. saafremt ~agen fremmes,
vil tilkomme Ejeren af Matr.Nr. 2 !!o af Gundestrup
kes, at Overfrednin~snævnet
at Erstatningen

By. hvorved remær-

i Henhold til fornævnte ~ 20 har afgjort,

vil være at yde for de i Kendelsen fastsatte Ind-

skrænkninger i Ejerens RaAdlghed over Ejendommen.
af den eventuelle Erstatning

og at Halvdelen

skal udbetales Panthaveren.

gen af jydske Landejendomsbesiddere,

Kreditforenin

hvorimod der ikke vil være at yde

Erstatning for A lmenhedens Adgang ti l de fredede Area ler, da: saadan
Ad~ang stedse har v~et

indrømmet, og Kravet om ~dgangen er ti]trsadt

af samt l1Be Ejere .Erstatning 1 Form e f RentegodtBØl'"
e Ise for Afse vn
af Fortjeneste eller Erstatning

fra Fredningens Iværksættelse

indtil

-2-

Afsigelse af endelig Kendelse vil derhos ikke være at yde.
Taksationskommissionen

har herefter ved en den 23.Au-

gust 1951 afholdt Taksationsfol'retning fastsa t den Ga8 rdejer A.M .Chri·
stensentilkomrrende Erstatning til 700 Kr'.
Erstatnin~en er fastsat under Forudsætning af, at
der foretages fornøden TinBlysning af Fredningsservitutten,

samt at

, '.

det fredede Areal bliver særskilt matrikuleret, uden Udgift. for
Ejeren.
Da Overfredningsnævnet

(

,

det 1 Fredningsnævnets Kendelse anførte, vil denne være at stadfæste

I

dog et.man iklrefinder Hjemmel til at paelægge Statskassen at ud-

I
r

el

i det Væsentltge kan tiltrærle

I

rede mere end Halvdelen ef Erstatningsudgifterne,

og at Erstatningen

til Ejeren af Matr.Nr. 2 ~ af Gundestrup By fastsættes til 700 Kr.
T h i

b e s t e m m e s:

Den af Fredningsnævnet for Aalborg Amtsreadskreds
den 4,Juni 1957 afsagte Kendelse stadfæstes med de fornævnte
Ændringer •

.,

P.O.v.

I

Fred erlkV.Petersen
(sign. )

•

le'
o

~~

I

'
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Udskrift
af
Forhandlingsprotokollen

•

,~~ r-,

fol' Aal,"ol'g Amts Fredningsnævn.

Aar 1937 den 4' Juni

Kl.

14 foretoges

paa Dommerkontoret

i

1._ Nørresundby

r~

/l's; .. \ \

;t~~. r~.

I

"

Angaaende Fredning

Sag NI". 32/1937.

af Rævemosen i

Glli!destrup Aars Sogn.

,t.
I

r,

Der afsagdes

saalydende

K e n d e l s e •
Under 23'
begæret
.'

I

2 a,

1937 har

.Januar

fredet

Naturfredningskomitteen

den saakaldte

tlR:dv8uwse", der

4 d, 4 e og 17 c af Gundestrup

for

Vesthirrunerland

udgør en Del af Ejendommene

By i Aars

Sogn og 'som tilhører

hem-

I."r--.
(I

"

•

holdsvis
rinus

Gacu'dijer Anton 'Marin

Fredel'iksen

( 4 d),

lS

Christensen

Kirstine

(2 a),

Marie Laustsen

Gaardejer

Thomas Ma-

( 4 e) og Gaardejer

,-~ :

,'\ ,
,I (

;.~,

Aage Behnk(17c)

t'
l~t·~,"r.,

".

I den Anledning

:~~,.:~I~.
~

H~I,~;(;:t

gældende

Areal

har

holdt

Nævnet efter

stedfunden

Møde med alle

Besigtigelse

i de paagældende

af det

~aa-

Ejendomme beret ti,§;ede

\ ~~'lt'1~1~

,: ,~UÆ'
-r~

1 ~ '.

~l 'I,

"

alt

efter

stedfunden

Indkaldelse

til

disse.

..

Det paagældende

~ller

har følgende

2 a

34500 m2•

II

4 d

1560

m2•

II

4 e

6780

m2

II

17 c

Matr.Nr.

''l

Areal

Størrelse

890 m2
2
43730 m

7,9 Tdr. Land.

Dat bestaar

dels

af Mose, dels

af l.}rl1goevoksede Ski'æntet'

og Bakker

omkring Uosen.
Rekvirente~ae

har foreslnaet

Arealet

fredet,

oG saaledes

at det for-

bliver uopdyrket,

ikke beplantes

eller afVandes, og saaledes at en paa

Hovedparcellens

2 a) nordøstre

Hjørne a~'lbnetGrusgrav

ikke yderligel'e

udvides.
De har derhos udtalt, at den selvvoksende

spredte

Bevoksning

af Birk

o;.;fulvreaspe bør skaanes ~ hvorimod Lyn.c;sletog 'l'ørvegravning i den Udstrækning det kalI ske uden fornyet Afvanding

af 110sen , f'ol'raentlig
bør kunne

finde Sted.
T ~l støtte f'or Fredni~en

har liel~irellterne henvist til , at Rnvemosen

var det Sted, hvor det store Sølvkar fra Gundestrup

fandtes i 1891, OH at

det, fordi dette FUild indt:lEer sao. frerilskudten Plads blandt vore Oldti(
minder maa det anees I'or i høj Grad ønskeligt

'T'

, at selve den Plet, Oldtids- ~

folket har valgt til Henl1:l3m;elseaf den kostbare Off~rgave,

bev::tl'es
f~r

li:fters1..0gten
saa urørt som muligt, saa meget desto mere som Mosen og dens
nærmectJ

Omgivelser mere end sa~ mange ~1dre Lokaliteter

har bevaret et ~~

præget Oldtidspr~g.
Ejerne har intet haft at indv8nrle mod selve Fr(:dningen~ men kr..a3vet
sig
tilla~t Ers to.tniIlu"
er i .iUlledning elfdelme •
I

S3.a

Henseende

har de fref/lsat.følgende PaastanåIe og Be~rundelser:

Anton Marinus Christensen
1500

Kr. pr. Tdr. Land

Tørv til Ejchdommens

under Henvisning
Fo_'brug

ca.

til,

50.000

Stk.

at han i Mosen har ;:;ravet
aarlig, at der i det nord

østligt= Hjørne findeS en Del Grus, der vil kurme udnyttes

l

, og at der ogsaa"
;[;.

e: I
I

her forefindes Mersel.
Thomas Marinus Frederiksen
En passende Erstatning
det ham tilhørende

i Forhold

til de øvrige Ejere med Tilføjende,

Areal har en moseagtig

at

Karakter og ligger i Lyng, samt

at han ikke har Ej ort s"Jrlig Brug deraf,
Kirstine L.larieLausts en :
1500

Kr. VI'. Tdr. Land under Henvisning

Areal, hvor~f en Trediedel
ees Brug for hendes Ejendom

til

at der paa det hende tilhørende

er Mose , Resten Lyng , er gravet Tørv til heRca.

30.000

Stk. om Aaret, og til at hun har

tænkt sig at opdyrke Arealet.
Aage Behnk :
1000

Kr. pr. Tdr. Land under Henvisning

hugge Tr.æ til Gaardens
ca. 4/5 af Arealet),

til , at han dels havde tænkt sig at

Brug i en paa Arealet li~eende Plantage

(udgørende

men l1Vor han nu ilar fevldet alle Tr-03erne,dels at den

øvrige

Del af Arealet

De respektive
be:t:il.t til

Panthavere

Hensyn er af v&sentlig
"

Dyrkning.

eventuelle

Erstatningsbeløb

ind-

forbliver

uopdyrk~t

, at det

omhandlede

Interesse,
, i~(e

findes

beplarltes

Omraades Bevarelse

det

ell~r

at burde

af~andes

af historiske

fredes,

saaleuGs

at uet

, at den selvvoksende

'

Bevoksning

af Birk

Pare el Matr .Nr.
tillades

..

'

(

,

nyet
~.~,

og fuJV1~easpe skaanes,

Lyngslet

Afvanding

og 'l'ørve.!iravning

\' -: '~.ensyn til
paa

, at der

sao. ubes temte

en Del af Arealet

sta tninE5erne

vil

ikke

d er Vdl'e at

kan ske uden for-

ti1.)3ægge de resl)ektive

ved Fasts::nttelsen

Angivelser

eller

som, at

at det te

Anton 1,Iarinus

!

For Thomas Marinus

Frederiks

\

Fmr Marie Kirstine

Laustsens

,

det

der

~delvis

af denne vil
skulde

Erstatninb'EH'ue
For sau vidt
,<

, "'''l

'{ldbetale
Jeren,

Ejere

til

kunne tages

forefindes

paatænkes

Mergel

opdyrket

Christ.enDens

Vl.dkomlJlellde

, findes

Er-

800 Kr.
100 Kr.

ens Vedkommende
Vedkommende

250 Kr.

75 Kr.

For Aåge Behnk' s Vedkommende

I

der

passend e u t kunne bes te:nlJles saaledes:

For Gaardejer

I

i den Udstrækning,

hvorimod

af Mosen.

(~- Med Befrærkning

r

udvides,

.

Erstatning
to

:!\,

og at den paa Gaardej er Chris tensens

2 ,a vc.erende Gl'usc:ruv ikke yderliGere

I AnledniU[; af Fredningen

I~'

,

har paasLaaet

under

sig.

Da nu N_Jvnet skønner

lo'

1/5) er inddraget

(godt

udreJes
angaar

!lled

lmton

Uarinus

Kreditfol'eliillL:en

rne~ens der

2/3 af Statskassen,
Christensen

1/3
vil

af' Aalborg

Halvdelen

af j~rd ke Landejendomsbesiddere

for de øvrige

at nogen Del af' den dem tilla~te

Ejeres

Vedkommende ikke

Erstatning

skal

Amtskasse •
vc.ere at

, r{esten

skønnes

udbetales

til

til

Grund til
Panthaverne.

It,.o( ..

T h i. b e s t e m m e s :
"Rævemosen" i Gundestrup-Aurs
af Gundestrup
Ejeren

By, Aars Sogn Gaurdejer

af Matr.Nr.

Matr.Nr.

II

eI
I

Kirstine

Gaardejer

Der tilkendes
\
\

4 d Thomas Illarinus

4 e smst.

17 c smst.

Sogn,

Marie

der

tilhører

Thomas Marinus
Frederiksen

Luustsen

følsende

mea 1560

af

af Matr.Nr.

nærmere be1:itemt

Erstatninger.
800

Kr.

Frederiksen

100

Kr.

Lausts en

250 Kr.

del' udredes

m2, Ejeren

som ovenl'or

2 a

med 34500 m2

Christensen

Christenoen

Behnk

af klatr.Nr.

med 6780 m2 og ~jeren

A,tge Behnk med 890 m2 fredes

Ejerne

Ejeren

75 Kr.
med to l'rediedele

af StatsY",'J.ssen og een Trediedel

af Aalborg,

Aamtskasse,

og som for førstnævntes

derul~ og Halvdelen
Mel

Vedkommende

fordeles med Halvdelen

til

til Kredi tf'ol'eld~en af jyd.)ke L.mdej endomsbesiddere •

lIielsen.

KOllI'ndHansen.

s.

Vestergaard

Nielsen.

c.c.c.c.c.c.c.c.
Udskrifteg.s Ri5ti~heJ
Nørresundby

bekrc.aft.es.

den 5' Juni 1937.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00554.00
Dispensationer i perioden:

21-05-2001

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

KOPi

Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Natur- og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 21. maj 2001

Vedr. FS. 24/2001:
Ansøgning om tilladelse til udbygning af landevej 530 ved Rævemosen på
matr .nr. 2 k Gundestrup by, Års, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25/10 1937. (j.nr. 8-70-51-8-861-0001-01).

Ved skrivelser af 3. og 19. april 2001 har De på vegne Amtsvejvæsenet
ansøgning om udbygning af ovennævnte vejstrækning.

fremsendt

Fredningsnævnet afholdt den 16. maj 2001 besigtigelse og forhandling. Udskrift af
protokoltilførselen vedlægges. Det fremgår heraf, at fredningsnævenet besluttede
at dispensere til den ansøgte udvidelse,
Afgørelsen er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagesfristens udløb og bortfalder såfremt den
ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

- -

- -- -----

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt onsdag, den 16. maj 2001 kl.
11.00 besigtigelse og forhandling i

FS 24/2001:

Ansøgning om tilladelse til udbygning af landevej 530 ved Rævemosen på
matr.nr. 2 k Gund~strup by, Års, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. oktober 1937 om fredning af Rævemosen.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Hans Simonsen.
For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Annemarie Christensen og
fra Amtsvej væsenet mødte Carlo Hansen og Erik Thomsen.
For Ars Kommune mødte Bent S. Hansen.
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Jørgen Grøn.

Der fremlagdes skrivelse af 3. april 2001 med bilag a)-c) fra Nordjyllands Amt
samt skrivelse af 19. april 2001 med bilag 1-3 fra samme.

Formanden oplyste, 'at fredningskendelsen vedrørende Rævemosen er af historisk
karakter, begrundet i fundet af Gundestrupkarret.
. Annemarie Christensen bemærkede, at der efter fundet af Gundestrupkarret
gjort andre fund i mosen.

ikke er

Carlo Hansen oplyste, at Amtet har taget kontakt til Vesthimmelands Museum
vedrørende denne vejudvidelse. Vedrørende den projekterede udvidelse af vejen
oplyste han, at der ønskes en udvidelse af vejarealet med 6-8 meter, herunder rabatter .af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Den eksisterende holdeplads ombygges,
men bevares på stort set samme sted som i dag. Af den østlige højtliggende del af
matr.nr. 2 k afgrave s ca.220 m2, medens der på den vestlige del foretages opfyldning på et skrånende areal på ca.600 m2. Opfyldningen kan mindskes, såfremt
der på stedet opsættes et autoværn, men det foretrækkes at udføre skråningsarealet
med et anlæg, så autoværn kan undværes.
Der er fra landevejen en adgangsvej langs den nuværende skræntfod. Såfremt projektet gennemføres med opfyldning af skråningen, skal denne vej med en bredde af
ca. 2 meter forlægg~s nogle meter mod mosen. Mosefladen vil ikke blive berørt
derved.
Ingen havde noget at indvende mod den projekterede udvidelse af vejen, men de
mødende foretrak anlæg på skråningen således at der ikke opsættes autoværn.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte under hensyn til, at
fredningens formål alene har været at sikre findested et for Gundestrupkarret og

-2 vejanlægget kun i beskedent omfang berører selve mosefladen.
De mødte orienteredes om klageadgangen.

Sortsøe Jensen.

