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DEKLARATIONER>





Frginingsrmvipt
fer Adb 6g.'Ariltvazdtleceds

- Stillem.

Erik W. /V/~ s(jy,

4:10 z8 - g

tndfØrt i dagbogen , §	 kr.. øre.,
"for Retten i . Nibe	 - - ft'	

a ,,,,,...
..,   

,d,1- , , Ø. 5 stp ist4
,	

§ ritir	 ti	 a
§ 1.48 " -	 a ST. ,., 	 lait ,' kr.	 øre

OLAV HANSEN .

Genartens: ri ghect bekræftes.

'■■



Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Gade og hus nr.:

5a Guldbæk by§tempel: 1/ kr. — øre

Øster Hornum sogn.
Akt: Skab	 nr36 7

(udfyldes af dommerkontoret)

Købers

Kreditors 
bopæl:

Anmelder; landinspektør

BjØrnkjær, Aalborg.

$0w, til2mtid	 deklar °ulk 13,tet den 2V6' 1964

vedrørende ovennævnte ejendOm, atri- n 	 GU:Labæk bÏ,

Øster )10~1 Sogns. bestemmer jeg: p& egne egettertølgende

ejeres vegne, att dear deklarationen omattede lauSe ikke

Ingt, anbringes pgi højtliggende punk:t'ItWy :14gesoni

(kra	 term t l tagr7s) 1.1U inå overstige

meter.

Denne dekl»a:bien	 lynet	 .barg

Mit som råtaleberettige	 ovonmvntQ

exido% idet der filet" he,rwYn	 <>8 panbalver.;ii

•
lienVises til, ejendomens blad i tingbogen.

/315- 196.54

Erik W Mie/seri .5/») .

Indført i dagbogen §	 kr. øre
for Retten i Nibe	 §	 II	 ii
den	 _ 9 j u N 1965	 § 1 41

§ 1 4ff 
""

E. Y 5 To	 Tålt	 kr. øre

OLAV HANSEN

Genpartens rigtighed bekrcefteb.
	 2

Bestillings-
formular

D Jensen & Kjeldskov A/S, København



"..Q.
C
~
lo• :J
~-~-~
c
E
~-~
~..,

•
•

c•E
Eo~
c•...

• •~
c••••~•>
t:o~

<••z

o
c•....
"•...
c

••

•c
c• E

1l•• IlIUnl··
re...... I..

y. I nej

c.~··_
R0MCFi5V w "'\

AA
LLF. 2·~~~KtU.NK ~;Jr

BORG

..

P.6

l5-
,'., ,

" """.,••,
P5

,03

c

O~1c/ora/'OnSkorl
o..erdela/

maJ,- nr S~

Gu/dba::A- 8.:1 J_;1":"
Øskr lIorn",1'n S0.51n.
Hornurn lierred.

na/bD"g /11711.

Korkl.r uQl'/Q.:rd-sel.50," or,enler-øruye 6,las /,/
overenskOP7sr ,",1/",,"7 ;rt!'dn'''9,...ynd~kderne 0.9
!ie,-,,., v,cI,- de' .-nedgrøn ,5J.ravø,-o·.y .,.,sle areaL
al" J71a/rnr S~. d..v- l~nktU /,-,holdl /Or 6ety!l9t!6/se
ved udslyJn,;z a/ de $Ir,f~e~deISpa.rcel/er
0-' ~a 5000 Fn ,der I<ZnJ<':.5a.nvendlsoFn grunde
/Tl.,d ltelår.5be6oe/se (nafvrsrvnde).



OVER FREDNINGSNÆVNET>



~";.,,""", I~. '

l! '"I,,,~ " I
lir,~,,_. •
", I•~".:
:. )

l,,". '
~1I" I.-". ,.,"
":-r/'I·~~::l' ..~.

"•... .
.........

1IIl!~"",
(/''i'
I

~ '."'11.I~· •

REG. NR 1'.1/

Udskrift-----------------ef
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTO~OL.------------~--.------------------------

Aar 1939 den 28 .September afse gde overfrednlngsnævnet
paa Grundlag ef skriftlig og mundtlig Votering følgende

Kendelse
i sagen 345/38 vedrørende Fredning af Areeler af Ejendom~ene Matr.Nr.
3a Hovheden og Mstr .Nr. 5!. Guldbæk By, begge 1 ."sterhornum Sogn.

Den af Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds den
B.November 1938 afsagte Kendelse er forelagt Overfredningsn~net i Med-
før af Naturfredningslovens ~ 19, hvorhos Kendelsen er indanket af Ejer-
ne af de ommeldte Arealer.

Da Overfredningsnævnet, som den l5.August 1939 har be-
sigtiget det fredede Omraade, maa formene, at Almenhedens Interesse i
Fredningen af Arealerne ikke er sss væsentlig, st denne bør iv~kBættea
imod de paagældende Grundejeres Øhske, vil Fredningskendelsen være at
ophæve.

T h i b e a t e m m e 8:

Den af Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds den
B.November 1938 afBagte Kendelse ophæves.

P.O.V •
Frederik V.Petersen.

)sign. )
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Udskrift
af

Forhandlingsprotokollen ~or Fredningspævnet for Aal~org Amt.

o •

Aar 1938 den ~I November Kl. lo afsagdes i..
~.Sag. Nr. 33/1937 Angaaende Fredning af Lyngbakken ved

~"t\..r..laalydend e K e n d e l s e: Egedalshøj. i Hovheden.
I .. !......:L. Ved Skrivelse af 7/4 1937 fremsatte Gartner Erik Balle, Houheden,

odning til Fredningsnævnet om at undersøge Muligheden for Fredning af
~ealer omkring Egedalshøj og ELedalen i HOuheden, idet Ejeren af Arealet
iJ9.Vdepaatænkt at traktorpløje med Opdyrkning for øje.
r
14 Efter at Nævnet den 12' s. M. havde besigtiget Arealet , be~luttedes det,
t··
·åt forelægge Andragendet for Naturfredningskomiteen for Aalborg og omegn.

I Skrivelse af 27' s. M. erklærede Naturfredningskomiteen , at den som
, .:. Iiekvirent tiltraadt-e Andragendet.

\"'i ... " De Arealer , der ønskes undergivet Fredning, er dels Matr.Nr. 3 a
, 1":~':':HOUheden,ø. "Hornum ,Sogn stor 15,68 ha. tilhørende I~emann': Nielsen, HBsum,
, . !els 3,904 ha af Matr.Nr. 5 a Guldtæk , ø. Hornum Sogn" tilhørende Alfred

r- o.'sørensen , Guld1:::æk•
.: . A~ealet paa Matr.Nr. 3 a er et stærkt kuperet Hedelandskab , der mod

Vst naar sit HØjdepunkt omkring Egedalshøj,4 Matr.Nr. 3 coGuld~k.- og
.~:'..:',:erfra falder mod Vest • Arealets Sydside er begzænset af ISsum Plantage •
! '

i~'"f,~,JArealet er bevokset med høj liYng med Bevoksning af Gyvel og tæt Egepur og

..

noget spredt Bevoksning af FYr.
.." .1

Arealet paa llIatr.Nr. 5, å. er lyngbevokset med spredt Bevoksning af Birk
og Naaletr~er • Fra Sog~evejen fra Guldbæ~ - kaldet Mosevejen _ fører en
Sti gennem den paagældende Del af Matr.Nr. 5 a,og Egedalen til,Egedalshøj,
og naar Rekvirenterne har medtaGet Matr.Nr. 5 a i Fredningsbegæringen er
det ogsaa for ad denne Sti at opnaa Adgangsvej til den ~stlige Del af det
Qnraade , 'der ønskes fredet.

1.t~{~q
/'1-



Rekvirenternes Paastand gaar ud paa , at Arealerne fredes saaledes
, , ,

at de skal forblive henliggende i Naturtilstand og ikke maa bebygges

beplantes eller opdyrkes.

Ejeren af Matr.Nr. 3 a Ingemann Nielsen har erklæret, at han intet har

ham en Erstatning paamod den paatænkte Fredning , naar der herfor ydes

100 Kr. pr. Td. L. , men han har dog henstillet ,

Matr.Nr. 3 c og den langs HØjengaaende Vej - ca.

at Arealet øst for Højen

5 Tdr. Land - maa udga4:4
Irt'af Fredningen. . II'

Ejeren af Matr.Nr. 5 a Alfred Sørensen har udtalt, at han helst øns~~~
., ~~

Arealet undtaget fra Fredning , men at han • hvis Fredningen gennemføreS'i"

kræver 300 Kr. i Erstatning pr. l'dr •. wnti.. . \)".,'
Da Matr.Nr. 5 a er behæftet med Fred skovsforpligte its e " blev der til. ~

.- "',l,

Landbrugsministeriet rettet For~spørgsel omOphævelse af Fredsk9vsf9rp~~gl

telsen paa den Del af Matr.Nr. 5 a , der omfattes ~~ Fredningen, og Miftt-f~

steriet har i. Skrivelse af 22/ 3 1938 udtalt, at, der vilde "ulive givet"~ ~

I
I

TilladIse til Ophævelse af Fredskovsforpligtelsen, saavidt det var fo~

nødent af Hensyn til de~ paatænkte Fredning ~ men.paa Betingelse af, q4

der etableres bet-ryggende Br~1:mlter mel.lemArealet og de .omliggende i
Plantager.

I Endvidere har Bestyrelsen for I/S HBsumPlantage ønsket, at der a~

, Hensyn' tiJ. de tilstødende Plantageejere maa pliye I\ldlagt Brandbælter

mellem de fredede Arealer og de tilstødende Are~~er.

Under ~orhandlingerne ha~ Ingemann Nielsen er~ret, ,at han,vil

Brandb:Blte i Skellet mod Syd og .modVest - ialt ca•. 700 m.,.- modet

lag paa 150 Kr. I Tilslutning hertil har Besty,re~sen for Hæsum~lant
. l'··.··.·";>.

og Alfred Sørensen erklæret at ville paatage sig deI1-aarlige, tVedligehq~,~::;.~I

delse af Brand1:mltet henholdsvis i Skel~et mod ~l~tagen og ~kellet mod<~~
" Ma aot_' '-\5' l . ... , j , " \ ~}'il''''';;;~

J tr.UJ-'. a. \ ·c .• ' ':',' , " I .',(,~r;f:-:
l "D'ci.de;'Ar~aler der ønskes fredet natur,+igt.hører ~ammenOg, fremtræ~~

med ikke ringe landskabelig Skønhed ,d~ls .ppoaGrund af åen vide Udsigt ~?~
fra Arealets Højdedrag dels paa Grund af de særp~gede.Terrainsfor~old

og den afvekslende Bevoksning, finder Nævnet, a~ Arealerne I bør; undergive s

Fredning i'Medfør af Naturfredningslovens § l , som a~ Rekvir.enterne paa-

'staaet , idet det dog tillades Ejerne at slaa Lyng til EJend,o~ens F<?r-.

. brug i sammeOmfangsom hidtil, ligesom Bevoklmingen af'Fy~ pas: Matr.Nr.

3 a maa fældes.

114eå.-lieni.ynDen over Matr.Nr. 5 a fra Mosevejen førende Sti gennem
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, '
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Egedalen skal henligge som. Adgangsvej tor gaaende Eærdsel til.det freded
()nraade.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om BrandbBlter benmrkes, at der den 15/5
1880 paa ~tr.Nr. 3 a og 5.a m. fl. er ~st Interessentskabskontrakt
om Tilpiantning af ia1t ca. 200 Tdr. Land, saaledes at Tilplantningen
skal udgøres efter en af det Danske Hedese~skab lagt Plantmog etter det-
tes Anvisning.Medens den tinglyste ~ntrakt ikke indenolder Bestemmelse
om Brandl:ælter j~ skal Bestemmelse herom formentlig v~re tr.utfet i Planen

",>..:~ saaledes at Brandbælternes udlægges af Lodsejerne.
i\ ••.
'r' ,.: It.. ...~ -i .. ".
I '
l' 5 a ikke griber ind
; '.'y!,}~:~.og da Forpligtelsen
\ 'l.j" l'\ '::':I,~' "Ejerne som Medlem af Interessentselskabet

,~{ " II

\ ~ til at t~tfe Bestemmelse herom.
~i I Anledning af Fredningen vil der være at tillægge. Ingemann Nielsen
~~som Ejer af Matr.Nr. 3 a ~ Erstatning 1650 ~. og Alfred Sørensen som. '

~~Ejer at Matr.Nr. 5 a i Erstatnipg.290.Kr.,
~ At Panthaverne i Matr.Nr. , a har Enke Kristine Marie Nielsen, Rasum,

I,-,I
"I • '. ~ Renten heraf' , men først kan dispilmere over Kapitalen etter hendes Død.
,,'l,:<' 'l~'Af' de øvrige Panthavere er der ikke nedlagt nC?gen Paastand.

'~\I'~~ • 'l" .
> ~{/ ..\, ',~ Da Gennemførelsen af Fredningen af' Matr.Nr. 3 a ikke kan antages at
r 'l,'." I~~ .

. I:). t:::r:t P::::::e:::d:e~::; Aftægtspnostat1onerne, vil· hele Erstatningen

1_-' "::\:'! Af Panthaverne 1. IIatr.Nr. 5 a har Jydsk Landhypotekforeningforbeholdt
f ,I "~,' ~~,'ig at kræve Erstatningen indbetalt som Afdrag ogsaa Under Hensyn til,
l' It ..... ,

r '" ," :t QBldsovertagelse ikke er berigtiget. Endvidere har Finansministeriet
I .l' paa Statskassens Vegne som Panthaver ifølge Gældssaneringspantebrev i
I Skrivels,e af 16/12 1937 udtalt, at man, naar Kendelse er atsagt vil
l,
l'
I

I", ,
I,,

I
l, ,
I ,

j,
I

,
~. ,
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I'

DaP Udlæggelsen at Brandb.91ter ikke skønnes tornøqen.at Hensyn til
Fredningens Gennemførelse, idet Fredningen for saa vidt angaar Matr.Nr.

i den denne Ej~ndo~ paalagte Fredskovsforpligtelse,
til Anlæg at Brandbælter mul~ allerede paahviler

finder N:dvnet ikke Anledning

I som l' Prioritetshaver ifølge Aftægtskontrakt for aarlig Værdi 850 Kr.
paastaaet eventuel Erstatning baandlagt, saaledes at Ejeren kan nyde

tage Stilling til Spørgsmaalet om Andel i Erstatnihgen.
Efter Beskaffenheden afed en i'oran paalagte Fredningsservitut , skønner

Nævnet , at Erstatningen i sin Helhed vil være at udbetale til' Ejeren.
Erstatningerne udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af

Aalborg Amtsfond.
T h i b e s t m m e s



I
I .~ Matr.Nr. 3 a Houheden , ~. Hornum.Sogn - 15,68 ha. -' tilhørende ~ngeman

Nielsen, I1esum,og 3,~o4 ha. af Matr.Nr. 5 a Guldbl31,t, ø. HornumSogn,

tilhørende Alfred Sørensen, Guldbl3k, fredes saaledes -, at Arealerne

skal henligge i den Naturtilstand , hVl3ri de nu heniligger , ikke maa be-

bygges beplantes eller opdyrkes. -Det tillad0s Ejerne at slaa Lyng til

EjendommensForbrug i sammeOmfangsom hidtil samt fælde Bevoksningen af

Fyr paa Matr.Nr. 3 a , hvorimodden øvrige Bevoksning og -Beplantning ikke
~""~.fli~ ~, ..;i! ..

Den fra Kommunevejen- Mosevejen - over den sydlige Del af det freded';
" ~IL".Areal af Matr.Nr. 5 a førende Sti skal henligge som Adgangsvej for gaael1de

\'); .

maa fj ernes •

. Fl:&rdseltil det frede cmraade.

Der tillug,:res Ejeren af Matr.Nr. 3 a Huuheden , Ingemann"Nielsen, .:'}
Alfred SørenselI ".

i Erstatning·165o Kr. samt Ejeren af Matr.Nr. 5 a Guldæk/i Erstatning '~,.'
I ,

, .' .j.' \:~ .200 Kr.
Erstatnin~erne udredes med Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af "

Aalborg Amtsfond.

Svend Ips en-. Konrad Hansen. JEns' Lars en.

c.c.c.c.c.c.

Udskriftens Rigtighed bekræftes. I

~I ..

Fredningsnævnet for Aalborg Amt, Nørresundby den 9' Novembercl938. "
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