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Udskrift

ef

OVERFREDNINGSNÆVNETSKENDELSESPROTOKOL•-----------------------------------------

I
Aar 1940 den 25.Maj afsagde Overfredningsnævnet paa

Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering f~lgende

K e n d e l s e
.". n i Sagen Nr. 3{;91.59 vedrørende Fredning ef et r~akkepart1 Svd for"• Fredtriksha vn.

- r Den af Fredningsnævnet for Hj ørring Amtsraedskreds

den 29.Merts 1939 afBagte Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet

i Medfør· af Naturfrenningslovens ~ 19. hvorhos 'f{endelsen er innsn-

ket ef Ejeren af Matr.Nr. 4912.. 50ll.. 5020 og 52 Bangs1·ostrand. rfeerd-

. '{

ejer Chr.Chr1stensen. Ejeren af Matr.Nr. 51~ og 53 sammesteds.

Ejeren af Matr.Nr. 3 sammesteds og Ejerne ef Matr.Nr. 48~. 482.

4820. 49!,. 50 sanrrnesteds ved landsl'etssagf01"er J.A.Bo. FreoflrnBhavn.

samt af Eje~en af Matr.Nr. 42 sammesteds. Fru Inge~org Dyheck.

Overfrednine:snævnet har den 20.Maj 1939 besigtiget de

fredede Arealer og har herunder forhandlet med de anken de Ejere.

Man opnaaede herved en mindelig Overenskomst men Eje-

ren a f MatI' .Nr. 42 i~ngshostrand. Fru Ingel'org Dyheck. gaaende

ud pan. at hele Ejendommen fredes. dog saaledes at de Vest for den

vestlige I18kkeskra:,nt liggende sten mas borttages • og at der til-

l~ees den paagældende en Erstatning af 500 Kr.

Med de øvrige ankende Ejere opnaaede man ikke nogen

mindelig ordning vedrørende Erstlltningsspørgsmaalet. hvorfor dett.e

i Medfør af Naturfr'ednlngslovens ~ 20 har været forelagt Takeations-

kommiss ionen vadI' ørende Naturfredning til Afgøre1 se.

Ved en den 16.Septem'her 1939 stedfundet Taksat1onsfor-

retning er de omme1dte Erstatninger festsat 8aaledes:

(e Vedr. Matr .Nr. 48!,.48Q.482o.4 <). 50!, ,")angebostrand 1000 Kr.

" " " 49Q. 501?,..5020.52 " 500 "
ti " " 51!, 0e en Del af 53 " 1200 "
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hvorved er forudsat. at den servitutbelag-
te Del af Matr.~r.55 matrikuleres særskilt.

Vedr. Matr.Nr. 3 8angsbostrand
hvorved hemærkes. et det skal være tilladt

1000 Kr.

at for'tsoctteden i det sydøstlige Bjørne
af Matr.Nr., paabegyndte Lerudgravning.
dog kun paa et Areal af Størrelse 40 lØhende
Meter' i Retning Syd-Nord. regnet fra det sØh-
dre Skel. og i~5 løbende Meter i Retning ~st-Vest.
regnet fra Jernbanens Grænse.

Det bemærkes. at de i Fredningsnævnets Kendelse omhend·
lede Ejendomme efter Kendelsens Afai~else er indlemmede under
Frederikshavn Kørstad. og at de ved Landbrugsministeriets Skr1vel-
se af 8.J~ni 1939 med ~ibeboldelse af de oprindelige Numre er be-
te~nede .som h øt'endeunder r:,arigsro unde r Freder'n shavn K0t'stsds

•
Jorder.

DS Overfredningsnævnet i det væsentlige kan tiltræde
det i Frednin~skendelsen anførte. vil denne være at stadfæste
med de af det foranstvaende følgende Ændringer.

T h i h e s t e m m e s:

29.Msrts 1959 afssgte fendelse vedrørende Fredning af et Bakke-
pst'tt Syd for fo'rederikshavnstadfæates med de fornævnte ~ndrlnger.

I Erst.atning udretales følgende Be1øh:
bangaho. Fru Ingebot'g Dybeck ••••••••••••

•
Matr.Nr. 42

" n 4,
"
"
"
"
"
"
"
"

l'

Den af Fredningsnævnet for Hjørring AmtsrAodskreds den

500 Yr.

" "A. Ghr. Cllt'lstensen............ 150
150 "" 45!2. "

44. 45~ n • G. Zstergaard •••••••••••••••••• 3000 "
Peter Sørensen •••••••••••••••••

"
" P. Gyldilj~ Sabroe •••••••••••••• 400 "" 46

47~ "
47~ "
479. "
47J! "
48~. 48r? .489.'49!J50~ bengsho, ............................•• 1000
Af det.te beløb udr'etales. fors8Avldt angaar

"

" Johanne Peder'sen ••••••••••••••• 200 "
" Anton Græadel ....•••..•..••••.• 250 "

150 ti" , Jens Jensen •••••••••.••••••••••
Mejeribestyrer Larsen •••••••••• 150 "

"
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Matr.Nr. 49~ 0to 50~. 292 Kr. til Ejeren A/'clFre-
derikshavn savværk o~ TØlTlrrerhandel,p.Madsen,
og 292 Kr. til Husmandskreditforeningen. Med
Hensyn til Udbetaling af RestbelØbet 410 Kr.,
der vedrører Matr.Nr. 48~,48~ og 48~,vil der
ved ensupplerende Kendelse blive truffet Be-
sten~else, saasnart der for Overfrednlngsn~v-

I ,
net foreligger oplysning om, hvem der med tinE-
lyst Adkomst er Ejere af disse Arealer.

Matr .Nr. 49b, JOb,
70~, 52-Sangsoo, Chr. Christensen ............ 500 Kr •

II II II • Chr. Mar. Larsen •••••••••.... 1000 "3

hvoraf 500 Kr. udrhtales til ~usmandskreditforeningen.
It " 51!, 53 Ban~sho, Peter Jensen 1200 lir•................

bvoraf 600 Kr. udbetales til Frederikshavn
og omegns sparekasse.

P.O.v.
Fredf'rik V.Petersen.

"

l'
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af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •-----------------------------------------

Aar 1940 den 20.Juli afsagde Overfredningsnævnet pas
Grundlag af skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e
Ved Overfredningsnævnets Kendelse af 25.Maj 1940 ved-

rørende Fredning af et Bakkeparti Syd for Frederikshavn tilkend-
tes der Ejerne ef Matr.Nr. 48~, 48h, 48~, 49~ og 50~, alle af Bangs-
bo, en Erstatning af talt 1000 Kr., der, for saa vidt angik Matr.
Nr. 49!. og 50!., vi Ide være at udbe ta le med 292 Kr. til Eje ren,
A/S Fredrikshavn savværk og Tømmerhandel,P..Madsen, og med 292 Kr •
til Husmandskreditforeningen som panthaver i Ejendommene, hvorhos
det bestemtes, at der med Hensyn til Udbetalingen ef RestbelØhet
416 Kr., der vedrører Matr.Nr. 48!., 48h og 48~,vilde blive truf-
fet Bestemmelse ved en supplerende Kendelse, sae snart der for
Overfredningsnævnet maatte foreligge Oplysning om, hvem der med
tinglyst Adkomst er Ejere af disse Arealer.

~
Overfredningsnævnet har herefter modtaget Udskrift ef

et den 1.Juni 1940 tinglyst Dokument, der udviser, at Matr.Nr.
48!. tilhører A/S Frederikshavn Savv~k og Tømmerhandel, p.Madsen,
at Matr.Nr. 48h tilhører Frøkenerne Maris og Anna Pedersen, og at
Matr.Nr. 48~ tilhører Chr. Christensen, samt at Matr.Nr. 48!. er
behæftet med 2000 Kr. til Maren Jensen og Matr.Nr. 48~ bl.a. med
12.400 Kr. til Kreditforeningen i Viborg som l 'prioritetshaver.

Det bestemmes herefter, at Erstatningen vedrørende de
nævnte 3 Ejendomme, 416 Kr., udheta1es med 144 Kr. til A/S Fre-
derikshavns Savværk Pg Tømmerhandel, p.Madsen, 144 Kr. til Maren

Jensen, 64 Kr. til FrØknerne Marie og Anna Pedersen, 32 Kr. til
Chr. Christensen og 32 Kr. til Kreditforeningen i Viborg.

P.O.V.
Frederik V.Petersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

" .!""""i:'• \ .i,

Aar 1939 den 29. Marts l!'ormiddagKlo 11 blev af Hjørring
Amts Fredningsnævn afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Efter at det nogle faa Dage før Jul 1937 var blevet For-
manden for Hjørring Amts Fredningsnævn bekendt, at der fra Ejendom-
men Matr. Nr. 44 og 45a Bangsbostrand, Flade Sogn, der udgør en Del
af de umiddelbart ~yd for Frederikshavn beliggende meget smukke og
fremtrædende Bangsbo Bakker, paatænktes udgravet og bortkørt Fyld,
besigtigede Nævnets Formand den paagældende Ejendom og underrettede
Ejendommens Ejer, Arkitekt østergaard, Frederikshavn, om, at der
ikke maatte tages Fyld fra Ejendommen. Arkitekt østergaard var den-

Ejer
gang~følge utinglyst Adkomst, dateret ll. December 1937, men denne
Adkomst er tinglyst under Sagen, nemlig den 15. Juli 1938. Den
21. December 1937 indfandt Nævnets Formand og Arkitekt østergaard
sig samnlen paa Ejendommen, hvor Nævnets Formand fastholdt, at der
ikke maatte tages Fyld fra den omhandlede Ejendom, og Arkitekt øster
gaard indgik paa uden en foreløbig Kendelse at respektere denne Af-
gørelse mod en passende Erstatning, hvorefter man enedes om, at der
uden Indsigelse fra Fredningsnævnets Side kunde tages Fyld fra en i
Nærheden lip;gende mindre fremtrædende Bakkeknold. Da det imidler-
tid viste sig, at Arkitekt 0stergaard ikke kunde faa Fyld herfra,
henvendte han sig i Skrivelse af 30. December 1937, fremsendt med
Skrivelse af 31. s.M. fra Landsretssagfører Nørgaard, Frederikshavn,
til Nævnet, og da Nævnets Formand herefter blev klar over det paa-
tænkte Arbejdes Omfang - Levering af 30.000 m' Fyld til Frederiks-
havns Kommune - og det ikke syntes muligt straks at kunne faa Fyld
andet Steds fra, indkaldte Formanden til Møde for det samlede Nævn
den 19. Januar 1938. Arkitekt østergaard forbeholdt sig her at
kræve Erstatning og fremlagde Opgørelser over indkomne Tilbud paa
Fyld andet Steds fra, hvoraf fremgik, at Fyld andet Steds fra vilde

.
medføre en Illerudgiftpaa ca. 9.000 Kr.
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Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite
for Frederikshavn, Skovrider Hornemann, fremsatte under ForhandlingeJ
ne den Formening, at den i Sagen omhandlede Fyld nok kunde tages af
Ejendommen uden at krænke Bakkepartiets landskabelige Skønhed, naar
den fremkomne Slugt blev beplantet med Tjørn og Roser, saa der med
Tiden kunde laves en Vildtremise.

Der blev herefter mellem Fredningsnævnet og Arkitekt 0ster-
gaard indgaaet Overenskomst om, at der af Bakkens Forside maatte
bortgraves det tilOpfyldningsarbejdet paa Kragholmen nødvendigp-,
Fyld, mod at han forpligtede sig til at drage Omsorg for, at Skræn-
terne paa den paa Ejendommen mod Syd værende Slugt ikke blev beska-'

l 'ldiget. De i Overfladen liggende Sten kunde borttages. ';
Nævnet besluttede herefter at rejse SaA om Fredning af~,:"'j"

ikke alene Matr. Nr. 44 og 45a Bangsbostrand, men af hele Bak~epar~
tiet fra Pikkerbakken og sydefter, da hele dette Bakkeparti fandtes
i høj Grad egnet til Fredning. Spørgsmaalet om den Arkitekt øster~,

1

gaard tilkommende Erstatning blev herefter udsat til Afgørelse unde~
denne Sag.

. 'l

Den 21. Januar 1938 besigtigede Nævnet derefter dette Bakke,
parti sammen med Repræsentanter for Frederikshavns Byraad og Fl~~
Gærum Sogneraad. De mødende var enige om, at der i Nærheden af
Ejendommen t1Nygaard"s Sydgrænse - Matr. Nr. 51a og 53 BangSbost~~~')"
var en naturlig Afgrænsning sydefter for et eventuelt fredet ~m~ .'.:''>
raade. Dette Omraade omfatter herefter Matr. Nre. 41a, 41e, 42,~~:,.::
43a, 43b, 44, 45a, 45b, 46, 47a, 47b, 47e, 47d, 48a, b, e, 49a, '50&,

49b, 50b, 50e, 52, 3, 5la, 53 Bangsbostrand, Flade Sogn.
Den 18. Februar 1938 afholdtes der herefter Møde med alle 1

Sagen interesserede. Lodsejerne protesterede mod Fredningens Gennem
førelse og forlangte Erstatning, saafremt Fredningen blev gennem-
ført. Af Panthavere har alene Husmandskreditforeningen og Frederiks,
havns og Omegns Sparekasse under Mødet paastaaet sig tillagt Andel
i eventuelle Erstatninger. - Ved Skrivelse af s.D. frafaldt Ejeren
af Matr. Nr. 45b, Installatør E. Høgsted, det af ham fremsatte
Krav paa Erstatning for Fredning af sin ~jendom. Der er herefter
med denne Ejer truffet Overenskomst om, at hans Ejendom, Matr. Nr.
45b Bangsbostrand, Flade Sogn, skal bevares i Naturtilstand. Denne
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Overenskomst er tinglyst paa Ejendommen den 30. Maj 1938, og denne
Ejendom er herefter udgaaet af Sagen.

~lade-Gærum Sogneraad præciserede paany Ønskeligheden af
at faa Bakkepartiet fredet, og efter at Spørgsmaalet havde været be-
handlet i et Byraadsmøde i Frederikshavns Byraad, medda1te dette
under 22. Marts 1938 Fredningsnævnet, at det gerne saa, at de Bakkel
i Bangsbostrand, som Repræsentanter for Byraadet sammen med Fred-
ningsnævnet havde beset, blev fredede. Derimod ønskede Byraadet
ikke, at Kommunens Arealer, den saakaldte Pikkerbakken, blev fredet.

Efter Aftale med Fredningsnævnets Formand blev der af Arki-
tekt østergaard rettet Henvendelse til to uvildige Mænd, Stadsinge-
niør Sturup og Ingeniør Johs. Falk, Hjørring, om at skønne over Ar-
kitekt østergaards Tab ved den af Fredningsnævnet paabudte Standsnir
af hans Arbejde ved Bortkørsel af Fyld fra den ham købte Bakke, og
den 30. Juni 1938 afgav disse Mænd en Erklæring, hvori dette Tab
opgøres til 3015 Kr.

Da Nævnet ønskede at afvente Afslutningen af Arkitekt øster
gaards Arbejde paa Matr. Nr. 44 og 45a efter den den 19. Januar 193E
trufne Ov~renskomst, blev der herefter ikke foretaget videre i
Sagen, indtil Nævnet ved Skrivelse af 27. Februar d.A. fra Landsrets
sagfører H. Nørgaard paa Arkitekt østergaards Vegne modtog Anmodning
om nu at træffe Afgørelse i Sagen.

Paa det afsluttende Møde i Sagen den 23. d.M. erklærede
Arkitekt østergaard herefter, at han havde borttaget ca. 15000 m3

Fyld og nu var færdig med sit Arbejde i Bakken. Efter Henstilling
fra Frederikshavns Byraad frafaldt han derefter Krav paa Erstatning
for Fredning af Bakken, men for det ham paaførte Tab og de med Kon-
stateringen af dette forbundne Omkostninger krævede han en Erstat-
ning paa 3200 Kr. Nævnet enedes herefter med Arkitekt østergaard
om, at dennæEjendom, Matr. Nr. 44 og 45a Bangsbostrand, fremtidig
skal henligge i Naturtilstand, dog saaledes, at der efter Nævnets
Anvisning maa foretages eventuel fornøden Beplantning af den ved Ud-
gravningen af Fylden frembragte Slugt, og Spørgsmaalet om Erstat-
ning for Tab ved Standsning af Arbejdet med Udgravning af Fyld blev I

herefter afgjort for1igsmæssigt saaledes, at der tillægges ~rki-

tekt østergaard en Erstatning af ialt 3000 Kr. Arkitekt øster-
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gaard lovede snarest at fjerne det endnu paa Ejendommen henstaaende
stillads.

Med Hensyn til de øvrige af Planen omfattede Ejendomme har
Nævnet efter Anmodning fra Frederikshavns Kommune besluttet at ud-
skyde Matr. Nr. 410 - Pikkerbakken - der er Frederikshavns Kommunes
Ejendom, og det nærmest heromliggende Matr. Nr. 41a, der ikke er
slet saa fremtrædende i Landskabet, som det øvrige Bakkeparti.

Nævnet har derimod eenstemmigt vedtaget at fremme Sagen far
de øvrige Ejendommes Vedkommende, idet Nævnet har fundet, at det paa~

, I '
gældende Bakkeparti, der kan ses langvejs fra, hvorfra der haves ~~
milevid storslaaet Udsigt over Land og Hav, og som ved sin Beliggen-,
hed mod Havet danner en meget smuk Indkørsel til Frederikshavn, e~\

I

Betydning for Almenheden, at dets Bevarelse'{1
bør sikres ved en Fredning. De paagældende .1

af en saadan Skønhed og
uberørt ud i Fremtiden
Ejendomme maa herefter ikke bebygges eller beplantes, ligesom der
ikke maa tages Sten eller Fyld fra Bakkepartiet eller træffes Foran~t
ninger, hvorved dettes Konturer paa anden Maade kan blive ændret.

"Arealet maa iøvrigt benyttes som hidtil, nemlig til Græsning, navn- .~
En ringe Del af Arealet er opdyrket, og skuld~lig af Heste og Faar.

det vise sig, at der fandtes andre Omraader egnede til Dyrkning, ~a~
Fredningen ikke vwre til Hinder herfor. Nævnet finder ikke Anled-

,ning til at træffe Bestemmelse om Ret til 1!'ærdselfor Almenheden paa "

de fredede Ejendomme, udover hvad der nu maatte være Tilfældet. ~:J
Med Hensyn til Matr. Nr. 51a og 53 er der med Ejeren truftet .

den særlige Bestemmelse, at østenfor den paa det vedhæftede Kort an- I

givne Linje skal Borttagning af Sten være tilladt.
Under Hensyn til de forholdsvis ringe økonomiske Muligheder,

der er knyttet til de paagældende Arealer, hvorved navnlig fremhæves
deres ringe Byggeegnethed og endvidere Bestemmelsen i Naturfrednings-
lovens § 25 i.f., der formentlig vil gælde for de her omhandlede
Ejendomme, er der for Fredningen fastsat Erstatning som nedenfor ud
for hver enkelt Ejendom anført.

Da det skete Indgreb i Ejendommen for de fleste Ejendommes
Vedkommende findes uden Betydning for Pantesikkerheden, vil de om-
handlede Erstatninger være at udbetale Ejeren til fri Raadighed, und-l

I tagen hvor andet nedenfor er særlig bestemt:
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I Erstatning udbetales herefter for Fredningen af:
Matr. Nr. 42 Bangsbostrand, til ~jerinden Fru Dybeok 300 Kr.

150
150

43a
43b

Ejeren A.Chr.Christensen
Ejeren Peter Sørensen

44,45a Ejeren G.0stergaard som Er-
statning for Tab 3000
i-jeren P.Gylding Sabroe 400
Ejeren Johanne Pedersen 200
Ejeren Anton Græsdal 250
Ejeren Jens Jensen 150

46
47a
47b
470
47d Ejeren Mejeribestyrer Larsen 150
48a,b,e,

49a,50a Ejerne 500
500l. Prioritetshaverne

49b,50b
50e,52 Bjeren Chr. Christensen

Ejeren Chr. Mar. Larsen
100
5003

Husmandskreditforeningen 500
- 5la,53 ~jeren Peter Jensen 500

Frederikshavn og Omegns
Sparekasse 500

De Erstatningsbeløb, der vil være at udrede, udgør herefter i
Forbindelse med det Arkitekt 0stergaard tilkommende Beløb, 3000 Kr.,
ialt 7850 Kr.

I Overensstemmelse med Reglerne i Naturfredningslovens § 17
vil denne Erstatning være at udrede af Frederikshavns Kommune med et
Beløb af 3000 Kr., medens Statskassen, da Sagen iøvrigt fin~es at værl
af Betydning for hele Landet, vil have at udrede 2/3 0R Hjørring Amts.
fond 1/3 af Resten.

T h i b e s t e m m e s:
Ejendommene Matr. Nr. 42, 43a, 43b, 44, 45a, 46, 47a, 47b, 47,

47d, 48a, b, e, 49a, 50a, 49a, 50a. 49b, 50b, 500, 52, 3, 5la og 53,
alle af Bangsbostrand Ejerlag, Flade Sogn, alt saaledes som nærmere
vist paa det denne Kendelse vedhæftede Kopi af Matri~lskortet, bør
med de ovenfor anførte Begrænsninger fremtidig henlige, i Naturtil-
stand og maa saalede~ ingensinde bebygges eller beplantes, der maa
ikke borttages Sten eller Fyld, ligesom Master, Boder eller andre Ind
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retninger, der kan virke skæmmende, ikke maa anbringes.
I Erstatning for Fredningen betales som ovenfor nærmere speci-

ficeret ialt 7850 Kr., der udredes med 3000 Kr. af Frederikshavns
Kommune, medens Statskassen udreder 2/3 aR Hjørring Amtsfond 1/3 af
Resten.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.

Sthyr Chr. PetersenValdemar Nielsen

/ ...
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REG. NRo ''1

U D S K h I F T---------------
af

OV~hlN·L8D~'JINGQNlEVNE~S K~ND:EJ.l8.tSPHOTO!(QL.------_._-------------------------------

I

J

År lJ 53, den 14. marts, afsagde overfredningsn-:evnet PB grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

t i l l 2 g 8 k e n d e l s e
til over'fred.ningsn':evnets kendelse af 25. maj 1940 i flag TIr. 369/39
vedlCuende fredning af et bakkup:J.rti syd for ]'rederiksha vn.

De af kendcl~en omfatted8 arealer skal hovedsagelig henliggo i
natur'tilotund, R~ledes at de bl.a. :ikke m~ bctygges.

I skri volse af 3. april 1952 til fredningsnævnet for Hjør-ring amt
har 1!'reder-ikshavn Skyttekreds ane ..,gt om tilladelse til p8 mutr. nr.
53b 1angsbo, Freder'iksh:lvns købstads mc.;,rkjordur, som lir.;ger indr..:nfor
det fredede OI:ll'~ide, at opf0re et skydehus og indl'e ttE; en standplads i
nærheden uf' omr~idetf~ '3yd3kel i overenrJstemmclse med en andragendet
vudlrJ,t;t ski tse.

Under' en forhandling med fr\;dningcn:Ilvnt;t er det fra skyttekred--
sens side blevet tilkendegivet, at hvis ans0bningen ikke kun imøde-
komwas, vil skydohus ~.v. blive opført pA en h0j nok~el og opfyldt
areal lige syd for det ovennc:evnt(; skel, samt at den i"lnbringelse [lf en
markørgY'!:l.vp~ det fredede omr8de, hvor'om der tidligCl'C har været ind-
sendt andr~t.gcnde til ovcrfredningsn'-evnet, er opgivtJt.

Ved fremsendelsen .:LI' sagen til oVtH'f'rc:dningsnEYnt-Jt har frcdnings-
næ~net ikke villet udtalt; sig imod uns0gnincen. NEYn8t har herved
ti3.6et hensyn t 11, a t en anbringe18e af skydehuf; ro.v. P;~l det frl~d ede
omr:1dc, s;Jledes nt rlBvnet skal Godkende tegning og beligE~\:mhr;dsplan,
vil V1U'(~ at for(~tl',ekko frem for opf0Y'c:loe af huset uden c(;n(~ur på en
opfyldning i terrænet lig8 syd for det fredede areal.

Ovcr-frodninzsn.nvn,c't har den 22. :::ueunt 1952 besigti ge t det r:'~glJl-
dende a.r-eal og forhcmdlet mod rf;pl"llsent<~ntE;:r for skyttekredsen og
fredn-j ngp,nævnct.

Man fin d e:r.- herefter' u,t burde im<:lde_~.onJlljean8~gningen p~ vilk8r,
at n_Bvnet godkender 8kyd.ebuset~ udue(;ndc og beliggenhed, og ~.J.tder
for' n.t nkjule huset for- udsi(~ten fra vt:;jen fOl'etagus en af fredning~
n~vnt:t godkendt beplantning vod huset.

T h i b e s t e ili m o s :
Don af overfI'8dninGfm-evndt den 25. maj 1940 afmJ.gtlJ kr.mdelse
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ved.r'ørendc fredning af et bakkeparti syd for Frederikshavn skal ikke
V::EHl til hinder for opførelse af et Gkydehus 0[; indretning hf Gn
standplads p8 matr. nr.. 53b Bangsbo, J?rederikshavns købstads markjo:r-
dor, i ovenmsstemmelfJG llied det t'ornn a.nfør.'te.

Udskriftcna ri~tizhod
bekr.efte f'.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 22.12.92

Frederikshavn kommune,
teknisk forvaltning,
Rådhus, alle lOD,
9900 Frederikshavn.

FS 23A/1992: Vedr. matr.nr. 1 aq Banqsbo m.fl. Indretninq af 2 ka-
nonstillinqer på Pikkerbakken •

• Under henvisning til Deres skrivelse af 30.oktober 1992 og besigti-
gelse den 17. december 1992, hvoraf udskrift vedlægges, godkender
nævnet, at der anlægges stier og foretages rydning i overensstem-
melse med det under besigtigelsen oplyste.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der eventuelt kan henskyde klagen til miljøministerens afgø--,

.relse. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Dispensationen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og klage
har opsættende virkning. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke

.. er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

a..ol \ 9- \ \ / \ q -cO O l
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År 1992, den 17. december kl. 14.15, foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt besigtigelse i sag

FS 23A/1992: Vedr.matr.nr. 1 aq Bangsbo m.fl. Indretning af 2
kanonstillinger på Pikkerbakken.

Sagens akter var til stede .

• Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen,
anten for det amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm,
kommunalvalgte medlem, Hans Ulrik Vadmann.

supple-
og det

For Landskabskontoret mødte Jørgen Hyhne og Per Hounum.

For Frederikshavn kommune mødte Susanne Møller.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Thorning-Lund.

For Projektgruppen vedrørende bevaringen af Niels Juels kano-
ner mødte Tage Jensen og Hans Munk Pedersen .

• For Forsvarets Bygningstjeneste mødte Hans Hansen.

Lodsejerne Karl Ehlern og Edith Leen var indbudt, men ikke
mødt.

Nævnsformanden bemærkede, at arealet er omfattet af frednings-
kendelse fra 1939, der bl.a. indeholder forbud mod ændring af
terrænformerne.

Tage Jensen redegjorde for projektet. Det er hensigten at re-
staurere kanonstillingerne og gøre 2 af dem tilgængelige for
guidede ture. Der ønskes derfor anlagt en sti fra øst frem til
den midterste stilling og en sti fra forsiden af den midterste
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til forsiden af den sydlige stilling. stierne skal følge ter-
rænet, men befæstes med grus. Endvidere ønskes beplantningen
foran stillingerne fjernet, således at der fremkommer en åb-
ning på 450 foran hver af kanonstillinge~ne. Rydningen forven-
tes udført af Hedeselskabet, der i forvejen plejer arealet.
Der er opnået samtykke fra de berørte lodsejere i forbindelse
med indgåelse af lejekontrakter.

Thorning-Lund pegede på, at den oprindelige overdrevsvegetati-
on er trængt, og at det kunne være hensigtsmæssigt i forbin-
delse med rydningen at fjerne indvandret vegetation som gran
m.v.

Hyhne bemærkede, at der tillige kræves tilladelse fra amtet i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Amtet er villig til
at medvirke ved fældningen således, at der i forbindelse her-
med kan ske udtynding i plejeøjemed.

Ingen havde indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet voterede.

Der var enighed om, at det var ubetænkeligt at meddele dispen-
sation .

• Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Onsdag, den 21. august 2002 kl. 09.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse i

FS 36/2002:

Ansøgning om tilladelse til at opsætte hjortehegn på matr. nr. 42 og 43 c Bangsbo by,
Frederikshavn jorder, der er omfattet af Fredningsnævnets kendelse af 29. marts 1939
om fredning af areal syd for Pikkerbakken.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm og det kommunaItvalgte medlem Bjarne Pedersen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Tage Buurholt.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carsten Pedersen.

For Friluftsrådet mødte Bent Kruse Jensen.

Inger Schaw var mødt.

Ejeren af ejendommen, Steen Uggerhøj, dennes hustru og far var til stede.

Der fremlagdes skrivelse af 16. juli 2002 fra Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret med
kortbilag.

Formanden redegjorde for, at den foreliggende sag er en sag om dispensation fra frednings-
kendelse vedrørende arealer syd for Pikkerbakken men med en tilknytning til det ligeledes for
fredningsnævnet foreliggende forslag til plejeplan for arealerne, hvortil der er en række
indsigelser.

Tage Buurholt oplyste vedrørende plejeplanen på arealerne omfattede ad dispensationssagen,
at den vestligste del består af blandet skov, hvor der ønskes udtynding af nåletræer til fordel
for løvtræer. I den østligste del, der er overdrev og skov, ønske pleje ved afgræsning for at
opnå et mere overdrevsåbent præg, idet det er vigtigt at afpasse græsningstrykket. Et hegn til
får skal være l Y2meter højt og til hjorte 2 meter højt.

Steen Uggerby oplyste, at den nordligste parcel af det areal, hvorpå hegningen er søgt udvidet
ejes afham, medens resten er forpagtet af Frederikshavn Kommune. Der er nu 5 ha under
hegning udenfor fredningen til 20 dyr, heraf halvdelen dådyr, og det er ikke tanken, at
bestanden skal forøges. Han har ingen indvendinger mod en anden form for pleje af arealerne
end med hjorte, således gerne med shetlandsponyer.

Danmarks Naturfredningsforening var betænkelig dels ved et hjortehegn både på grund af
udseende og højde dels ved hjortenes græsningstryk.

Friluftsrådet havde ingen indvendinger mod hegningen, såfremt den ikke berører et påtænkt
stiforløb på bakkekammen ovenfor fredningsområdet.



Inger Schaw fandt, at hegningen vil være skæmmende og til skade for de vilde dyr i området.

Nævnet besluttede efter rådslagning at udsætte sagen, idet spørgsmålet om hegning vil være
en del af den kommende plejeplan for arealerne og derfor mest hensigtsmæssigt afventer
afgørelsen af, hvilken type pleje der skal være på arealerne.

Sagen udsat.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst

Aalborg, den 20/03-2003

Vedr. j.nr. 8-70-52-3-813-0001-01.
FS 35/2002: indsigelser mod Amtets plejeplan for Pikkerbakkerne i
Frederikshavns Kommune

og

FS 36/2002: Ansøgning om tilladelse til at opsætte hjortehegn på ma-
tr.nr. 42 og 43 c Bangsbo by. Frederikshavn jorder, der er omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 2. marts t 939 om fredning af areal syd
for Pikkerbakken.

Senest ved skrivelse af 10. februar 2003 har De på vegne Sten Uggerhøj
fremsendt ansøgning om tilladelse til at opsætte et hjortehegn samt forelagt
Amtets plejeplan for Pikkerbakkerne til nævnets godkendel~e.

Fredningsnævnet afholdt den 13. marts 2003 besigtigelse og forhandling i
sagerne. Kopi af forhandlingsprotokol vedlægges til orientering.

I følge ovennævnte fredningskendelse må der ikke opstilles master, boder
eller andre indretninger, der kan virke skæmmende. En plejeplan har været
forhandlet med de berørte lodsejere i området. Sten Uggerhøj og Inger Shaw
har fremsat indsigelser heroverfor. -

Som det vil fremgå af forhandlingsprotokollen har nævnet besluttet at tillade
opsætning afhjortehegn om delområde 2 i plejeplanen samt at arealerne ple-
jes ved afgræsning afhjorte underforudsætning af at græsningstrykket afpas-
ses og at hegnet om delområde 2 mod syd og øst anbringes indenfor skov-
brynet.

Afgørelserne er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelserne må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og -bortfalder såfremt de ikke udnyttes inden 3 år.
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Sagerne sluttet.

Sortsøe Jensen.

kopi sendes til:

1. Holger L. Holm,
2. Bjarne Pedersen,
3. Frederikshavns Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danamrks Naturfredningsforening vi Carsten Pedersen,
6. Sten Uggerhøj,
7. Inger Shaw,
8. Skov- og Naturstyrelsen,
9. Friluftsrådet.



Torsdag, den 13. marts 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS. 35/2002: Indsigelser mod Amtets plejeplan for Pikkerbakkerne i
Frederikshavns Kommune

og

FS. 36/2002: Ansøgning om tilladelse til at opsætte hjortehegn på ma-
tr.nr. 42 og 43c Bangsbo by, Frederikshavn jorder, der er omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 29. marts 1939 om fredning af areal syd
for Pikkerbakken.

Nævnet var mødt ved formanden, Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte med-
lem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Bjarne Pedersen.

For Nordjyllands Amt mødte Claus Riber Knudsen,

For Frederikshavns ommune mødte Jørgen Overgaard,

For Friluftsrådet mødte Torben Bartholin,

Inger M. Shaw var mødt.

Sten Uggerhøj var mødt ved hustruen Marianne Uggerhøj og faderen Knud
Uggerhøj.

Der fremlagdes skrivelse af 10. februar 2003 fra Nordjyllands Amt med bi-
lag l - 10 samt som bilag 11 kortmateriale.

Formanden orienterede om, at områderne l mod vest og 2 mod øst i plejep-
lanens nordlige del i den endelige plan opdeles i l, l a, 2 og 2a således at In-
ger Shaws arealer, la og 2a udgår afplejen ved afgræsning og dermed heg-
ning. Tilbage er derefter spørgsmålet om i hvilket omfang der eventuelt skal
hegnes og hvorledes samt hvordan plejen sskal finde sted.

Claus Riber Knudsen orienterede om, at Amtet på en del af arealet ønsker
at genskabe en tilstand med overdrev og spredt bevoksning. Det på kortbila-
get som område l angivne er et skovområde med blandingsskov og enkelte
sjældne planter. Område 2 har tidligere været overdrev, som er nu tilvokset
med træer og krat. Der er i dette område ikke specielle botaniske interesser.
Grænsen mellem område l og 2, fastlægges nærmere af Amtet sammen med
Frederikshavns Kommune og Sten Uggerhøj. I område 2 skal der foretages
udtynding af arter og plejes ved afgræsning, hvilket Frederikshavns Kom-
mune og Sten Uggerhøj har erklæret sig enige i. Der vil enkelte steder i hele
plejeområdet blive etableret stiadgang fra boligarealerne til en sti, der for-
ventes etableret på bakkekarnmen udenfor plejeplanens område.

Inger Shaw tilkendegav, at hun er imod hegning, navnlig mod hegning ved
hjortehegn ligesom hun mener det offentliges adgang afskæres ved hegning.



Claus Riber Knudsen oplyste, at Amtet kan acceptere pleje ved afgræsning
med hjorte under forudsætning af, at græsningstrykket nøje overvåges. Der
er erfaring for at ca. 5 dyr pr. ha er optimalt. Han erklærede sig enig i for-
mandens betragtninger, hvorefter område 2 har en sådan størrelse, l-l Yz ha,
at hegning og afgræsning heraf afsondret fra de øvrige arealer ikke er om-
kostningsmæssigt realistisk. Et hjortehegn vil kunne etableres inde i skov-
brynet og derfor blive mindre synligt.

Også Jørgen Overgaard erklærede sig enig heri og anførte, at han kunne
forestille sig enkelttræsbeskyttelse af særligt udvalgte træer.

Marianne Uggerhøj oplyste, at der for tiden er 20 dyr (forårsbestand) på
arealerne, ca. 4 ha nord for plejeplansområdet og det er ikke meningen at be-
standen skal forøges. Knud Uggerhøj oplyste, at der er adgang for dyrene
ind i skovarealerne nord for plejeplansområdet.

Torben Bartholin anførte, at offentlighedens adgang skal sikres.

Nævnet voterede og tilkendegav, at kunne acceptere pleje ved hjorte under-
forudsætning af at græsningstrykket afpasses, således at der afgræsses med
maximalt 20 dyr. Idet størrelsen af område 2 ikke kan bære en selvstændig
pleje og idet plejen er nødvendig, tillades det at hegnet om Sten Uggerhøjs
ejendom udvides til at omfatte område 2, der afgrænses fra område 1 efter
aftale mellem Amtet, Frederikshavns Kommune og Sten Uggerhøj. Det be-
mærkes, at det offentlige adgang til arealerne sikres ved etablering af stier
gennem plejeplansområdet. Hjortehegnet mod syd og øst om område 2 pla-
ceres indenfor skovbrynet.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

Frederiksborggaae 15, 1360 København K

TI/: 33955700
Fax: 33955769
X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mail: nk1l@nkndk

11 FEB. 2004
J.nr.: 03-121/800-0004
EBK

Afgørelse
i sagen om opsætning af et hjortehegn på et areal syd for

Pikkerbakken, Frederikshavn Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 20. marts 2003 i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt dispensation fra Fred-
ningsnævnets kendelse af 2. marts 1939 om fredning af areal syd for
Pikkerbakken til, at arealet plejes ved afgræsning af hjortel samt at
der opsættes hjortehegn om delområde 2 i plejeplanen således I at hegnet
opsættes på matr.nre. 42 og 43c Bangsbo bYI Frederikshavn jorder. Afgø-
relsen er påklaget til Naturklagenævnet af Inger Mølbak Shaw.

Opsætningen af hegnet skal rettelig ske på matr.nre. 42 og 43a Bangsbo
bYI Frederikshavn jorder. Matr.nr. 42 tilhører Sten Uggerhøj og matr.
nr. 43a tilhører Frederikshavn Kommune. Kommunens areal er forpagtet af
Sten Uggerhøj.

Klageren ejer matr.nr. 43b Bangsbo by, Frederikshavn jorderl der er be-
liggende syd for matr.nr. 43a.

Det fremgår af fredningsnævnets forhandlingsprotokol for nævnets besig-
tigelse den 13. marts 2003, at "områderne 1 mod vest og 2 mod øst i
plejeplanens nordlige del i den endelige plan opdeles i l, la, 2 og 2a
således, at Inger Shaws arealerl la og 2a udgår af plejen ved afgræs-
ning og dermed hegning."

s 12.11//4 -0031-
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Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

Det er i naturbeskyttelseslovens § 86, stk. l, fastsat, at frednings-
nævnets afgørelser efter § 50, stk. l, kan påklages af følgende:

1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse

i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører
sådanne interesser.

Klageren, der ikke er adressat for afgørelsen eller ejer af den ejen-
dom, som afgørelsen vedrører, er således ikke klageberettiget, og kla-
gen må derfor afvises.

~~~
Inger Vaaben
viceformand I Else Brix Knudsen

fm.

AfgøreL~en er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbcskyttelseslovens § 82. Evcntuel rct~sag til prø.
vclse af afgørelsen skal være anlagt indcn 6 IIlåneder, jf. lovens § 88, stk. 1.
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