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OVERFREDNINGSNÆVNETS KbNDELSESPROTOVOL.---------------------------------------
Aar 1941 nen 25.lugust afssbdo Overfredningsnævnet pss

Gr'undlsg af mundtlig 08 skriftlig votering følbende
. K e n d e l ~ e

i sagen Nr. 392/39 venrørende Fredning af en psa Ejendom'TlenMatr.
Nr. l af sæbygaard Hovedgaard, Volstrup Sogn, 'hEllig ~ende Aabrink,
samt af det overfor d~noe værende bevoksede ~real pap.'semmeEjendom.

Den af Fredningsnævnet for Hjørring AmtsraAdskreds den
1.August 1939 afsa~te Kendelse er saalydende:

"PaB Foranledning af den lokale Naturfredningskomite i
Sæby har Danmarks Naturfredningsforening for Hjørr'ing Amts Frednings-
nævn rejst sag om Fredning af den smukke bevoksede Aabrink, der fra
Ejendommen" AgerledetIt i Volstrup Sogn i Dronninglund Herred strækker
sig i nordvestlig Retning langs den sydlige Side af sæby Aa ud til
Sæbygaards Skel.

Det omhandlede Omraade stØder umiddelhart op til den tidli-
gere fredede sæbygasrd Skov, OB en Sikring af·begge Aeens Bredder maa
derfor være af stor Betydning.

Nævnet har besiBtiget det af Fredningsforslaget omfRttede
bevoksede Areal, der 11~ger peB Metr.Nr. laf sæbygaard RovedgaArd, Vo}-
strup Sogn, og har enstemmigt fundet, et nette fuldt ud opfylder de i
Naturfredningslovens ~ 11,fastsatte Betingelser for at kunne fredes,
og at en Fredning, bør gen'emføres, sae1edelilat den Omhandlede Aa-
brink samt det ovenfor denne bevoksede Ornrsade bevares i sin nuvæ-
rende Tilstand. Bebyggelse eller anden Foranstaltning, der kan for-
rykke den nuværende landsks'hel1ge vardifu1de Tilstand, maa ikke finde
sted, og Hugst skal kun være tilladt efter SAmme Regler som for Sæby-
g,asrd Skov bestemt, nemlig efter Bestemmelse eT et Udvalg, bestaaende
af en Repræsentant valgt år Fredningsnævnet, en Repræsentant valgt ef
sæby Byraed, og Ejeren eller en af ham udpeget Repræsentant.
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Wi A~m~kningen af det saaledes fredede omraade vil finde

sted ved Fredningsnævnets Foranstaltning.
Ejerne har forlangt en Erstatning paa (~OO Kr., saafremt

I en efter Anmodning fre Fredningsnævnet af Skovrider GraBe, >"":-;

Føltved, og Overklitfoged Heilmann, Skagen til Sagen afgivet Erklæ-
ring udtales det, at Arealet andrager ca."2.å.· ha, Og at Realiiaions-
v~dien af den paa Arealet stsaende Vedmasse ligger omkring 4000 Kr.
Da der imidlertid ved Lov Nr. 164 sf ll.Maj 1935 er sl/etet betyde-
ligt Indgreb i Ejerens frie Raadigbed over Fredskovarealer, anses
en Erliltstningpas 500 Kr. en Gang for alle for passende.

Da en sammenli~ning med den for FredninBen af SæbygaArd
Skov i sin Tid udbetalte Erstatning efter de ved den nye Fredskov-
lov tilvejebrabte Forhold ikke findes at kunne føre til et andet
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statning paa 500 Kr •• der udredts som nedenfor bestemt. Sæby Byraad
Resultat, Vil ner for Frerlnin€;ensr,ennemfø'relsevære at hetale en Er- ,","
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... ·.tgang til Kontrol med Hugsten i det fredede Areal pas samme Maade som ~:

ved Bæpygaal"ds Skov. " ,'.:;
>....". ~

Da den omhandlede Fredning findu at være uden Betvdning ;~,.;:
.: ......... o,
• • ~I

for Pante sikkerheden. vil Erstatningen vrore at udbetale E jerne til friri.'}
Ra~digh.d. Det bemærkelilherved, at d: indkaldte Panthavere ·ikke bar t .. ····t
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har overfor FredninglilnæNneterklæret. at Sæhy Kommune vil betale 200
Kr. af den Ejerne tilkendte Erstatning. nsar.der gives Byraadet Ad-

T h i b e s t e m m e s:
nen paa Ejendommen Motr.Nr. laf Sæbygaard Hovedgsard. Vol-

strup sogn, værende bevoksede Aabrink samt
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\ .,~ ;.

~{;~
det ovenfor denne bevoksede ~,~.. " "';:,

:~~~;Omreade. lalt ca. 2,5 he, bør fredes og henlibge i Naturtilstand.
Hugst i det fredede Omra,8do for'etagolilefter lldvisning af et Udvalg.
hvortil Fredningsnævnet, sæby Byraed og Ejerne hver vælger een Re-

præuntant.
I Erstatning betelelilti l Ejerne 500 Kr •• hvoraf' sæby Kom-

mune udreder 200 Kr •• medens RestbelØbet udredes af statskassen og
Hjørr'ing Amtsraad med Halvdelen ef hver.

At efterkommes under Adfærd efter noven."
Kendelsen er 1ndanket for overfredningsnævnet af'Ejerne
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af det fredede Areal, &om har peastaaet den dem tilkendte Erstatning
forhøjet, hvorholil de har protesteret mod Kendeløens Best.emmelse om,
et sæby Byrsed vælger en nepræsentant sf det Udvalg, der træffer Af-
gørelse vedrørende ~ug6ten pas det fredede Omreade.

Overfl'edningsnævnet ha r den 1.Juli 1941 be s18tiget det
fredede Omraade og har herunder forhandlet med Ejerne.

Man opnaaede herved en mindelig Ordning med de paagældende
vedrørende ErstetniDgssp~gsmealet. gaaende ud pee. at Erstatningen
fastsættes til 1000 Kr.

Ejerne frafeldt derhos den fornæNnte Protest imod Sæhy
Byraads Medbe stemmel seseret med flensyn til Hugsten.

Det b.stemtes endvidere, at Sæby Kommunes Bidrag til Dæk-
~ing af Erstatnin~sudglften forhøjes t.il 500 Kr.

Da segen af særlige Aarsa~er har henstaaet længe, uden
at' Overfredningsnævnet har kunnet tab. Bflriltemmelse,finder man. at der
b~ till~~es Ejerne 5% Rente af Eritatningssum~en i eet Aer.

De Overfredningsngronet iøvrigt i det væsentlige kan til-
træde det 1 Kendelsen anf~te, vil denno være et stadfæste med de Af
det forenstaaende følgende Ændringer.

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

Den af Frednlngsngronet for Hj~ring Amtsraadakreds den l.
August 1939 a fs "16te Kendelliltlvedr ørende Fredning ef en paa Ejendommen

Matr.Nr. lef Sæbygaard HovedBaard, Volstrup Sogn. beliggende Aa-
,

~rink samt af det ovenfor denne værende bevoksede Ar~al pa~ SAmme
Ejendom stadfæst$s med de af det foranstsAend$ fØlgende Æn~rin€er.

I Erstatning tlll~ggea der Ejerne Poul og Gustav Friis
1600 Kr. s~mt Rent$r heraf, 5% p.e., i eet Aer.

Som BidreB til D~~ning af Erstatningsudgiften u~reder Sæby
Kommune 500 Kr., medens Resten af Erstatningen udredes ef Staten og
Hj~ring Amtsraad med Halvdelen af hver.

P.o.V.
Frederik V.Pet.ersen.
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Forhandlingsprotokollen for Fredninesnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.
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Aar 1939 den l. August Kl. 11 fremlagdes til Frednings-
nævnets Protokol en Skrivelse fra Sæby Byraad, der indgik paa at be
tale 200 Kr. af Erstatningen for Fredning af Aabrinken ved Sæby Aa.

Der afsagdes derefter saalydende
K e n d e 1 s e

Paa Foranledning af den lokale Naturfredningskomite i
Sæby har Danmarks Naturfredningsforening for Hjørring Amts Fred-
ningsnævn rejst Sag om Frednine af den smukke bevoksede Aabrink,
der fra Ejendommen "Agerledet" i Volstrup Sogn i Dronninglund Her-
red strækker sig i nordvestlig Retning langs den sydlige Side af
Sæby Aa ud til Sæbygaards Skel.

Det omhandlede Omraade støder umiddelbart op til den tid-
ligere fredede Sæbygaard Skov og en Sikring af begge Aaens Bredder
maa derfor være af stor Betydning.

Nævnet har besigtiget det af Fredningsforslaget omfattede
bevoksede Areal, der ligger paa ~;latr.Nr. laf Sæbygaard Hovedgaard,
Volstrup Sogn, og har enstemmigt fundet, at dette fuldt ud opfylder
de i Naturfredningslovens § 11 fastsatte Betingelser for at kunne
fredes, og at en Fredning bør gennemføres, saaledes at den omhandle
de Aabrink samt det ovenfor d~nne bevoksede Omraade bevares i sin
nuværende Tilstand. Bebyggelse eller anden Foranstaltning, der kan
forrykke den nuværende landskabeliet værdifulde Tilstand, maa ikke
finde Sted, og Hugst skal kun v~re tilladt efter samme Regler som
for Sæbygaard Skov bestemt, nemlig efter Bestemmelse af et Udvalg,
bestaaende af en Repræsentant valgt af Fredningsnævnet, en Repræsen
tant valgt af Sæby Byraad, og Ejeren eller en af ham udpeget Repræ-
sentant.

Afmærkning af det sa~ledes fredede Omraade vil finde Sted
ved Fredningsnævnets Foranstaltning.

Ejerne har forlangt en Erstatning paa 6000 Kr., saafremt
Fredningssagen gennemføres.



I en efter Anmodning fra Fredningsnævnet af Skovrider Graae:
Føltved, og Overklitfoged Heilmann, Skagen, til Sagen afgivet Erklæ-
ring udtales det, at Arealet andrager ca. 2Y2 ha, og at Realisations-
vardien af den paa Arealet staaende Vedmasse ligger omkring 4000 Kr.
Da der imidlertid ved Lov Nr. 164 af ll. Maj 1935 er sket et betyde-
ligt Indgreb i Ejerens fri Raadighed over Fredskovsarealer, anses en
Erstatning paa 500 Kr. en 'Gang for alle for passende.

Da en Sammenligning med den for Fredn~ngen af Sæbygaard
Skov i sin Tid udbetalte Erstatning efter de ved den nye FredskoYQlo'

),
tilvejebragte Forhold ikke findes at kunne føre til et andet Resul-:
tat, vil der for Fredningens Gennemførelse v~re at betale en Er-
statning paa 500 Kr., der udredes som nedenfor bestemt. Sæby Dy:"-'1d
har overfor Fredningsnævnet erklæret, at Sæby Kommune vil bctale:~~
Kr. af den Ejerne tilkendte Erstatning, naar der gives Byraadet Ad~'

",gang til Kontrol med Hugsten i det fredede Areal paa samme I.laadesom

ved Sæbygaards Skov.
Da den omhandlede Fredning findes at være uden Betydning \

, i·
for Pantesikkerheden, vil Erstatningen være at udbetale Ejeren til ',!''V
fri Raadighed. Det bemærkes herved, at de indkaldte Panthavere ikke
har givet Nøde ved Sagens Behandling.

T h i b e s t e ID m e s ,
JDen paa Ejendommen Natr. Nr. laf Sæbygaard Hovedgaard, Vol+

r--:(/.A,
strup Sogn, værende bevoksede Aabrink samt det ovenfor denne bev~. ~1

"'-::~"i<
de Omraade, ialt ca. 2,5 ha, bør fredes og henligge i Naturtilstand.
Hugst i det fredede Omraade foretages efter Udvisning af et Udvaig"
hvortil Fredningsnævnet, Sæby Byraad og Bjerne hver vælger een Repræ.
sentant. ,

lI Erstatning betales til Ejerne 500 Kr., hvoraf Sæby Kommu~
ne udreder 200 Kr., medens Restbeløbet udredes af Statskassen og
Hjørring Amtsfond med Halvdelen af hver.

At efterkomme under Adfærd efter Loven.

Sthyr Chr. Pedersen Frederik Hjorth
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