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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1941 den 12. Maj blev til Fredningsnævnets Protokol
fremlagt saalydende

O v e r e n s k o m s t:

Paa det sydøstlige Hjørne af Matr. Nr. 54 Lyngsaa By, Albæk
Sogn, findes et Skovareal, hovedsagelig bestaaende af en meget ka-
rakteristisk Bevoksning af gamle Bøgetræer, formentlig som Hoved-
regel 150-160 Aar gamle.1 Denne Bøgeskov, der udgør en saakaldet
Troldeskov, bestaaende af høje flerstammede Bøgetræer, er en af de
bedst bevarede Rester af den oprindelige Albæk Skov. I dette Om-
raade, der er af en ejendommelig Karakter og en særpræget Skønhed,
findes i Skovbunden en Del Forhøjninger, de saakaldte Rodvælt eller
Skovvælt, der er dannet i de særlige stormfyldte Aar, 1603 og
1649-50, hvor Stormene har naft Magt til at fælde de store Bøgetræ-
er. Endvidere forefindes et Par Steder i Skoven Udgravninger, der
formentlig udgør Resterne af nogle gamle Kulm1ler.

Paa Foranledning af Skovrider Hornemann, Frederikshavn, haz
Fredningsnævnet besigtiget det omhandlede Skovareal og fundet det
særdeles vel egnet til Fredning efter Naturfredningsloven.

Fredningsnævnet har herefter ladet udarbejde et Rids over
det omhandlede Skovparti. Grænserne for dette følger mod Syd og
øst Matrikulsgrænserne, medens Grænserne mod Nord og Vest er af-
mærket paa Kortet med grøn st1plet Linie og i Marken med Betonpæle.

Mellem Fredningsnævnet og Skovejerne, Egil Hornemann, Alexj
Claus Frees Hornemann og Inger Agnete Elisabeth Hornemann, f. Jo-
hansen, er der herefter opnaaet Enighed om, at dette Skovparti
saaledes som det er afgrænset paa det ovenfor omhandlede, vedhæfte-
de Rids, fremtidig skal henligge i Naturtilstand, og saaledes at
Hugst kun maa finde Sted efter Aftale med Fredningsnævnet eller
en af dette udpeget Forstmand. Den indenfor det omhandlede Omraade
værende Bevoksning af Naaletræer er ikke undergivet Fredning.

Offentligheden skal alene have Adgang til det fredede ad
eventuelt anlagte Veje og Stier.

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



Denne Overenskomst kan tinglyses som Servitut paa Ejendommen
Matr. Nr. 54 Lyngsaa Ejerlaug, Albæk Sogn, dog uden Udgift for
Ejerne.

Alexis Hornemann Egi l Hornemann Inger Hornemann
6/4 1941 16/4 1941 16/4 1941

Frederikshavn, den 10. Maj 1941
.;lthyr

Formand for Hjørring Amts Fredningsnævn.
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Afgørelser - Reg~nr.: 00791.00

Dispensationer i perioden: 10-04-1990 - 21-06-1991



FREDNINGSNÆVNET
i =.._DRDJYLLANDS AMTS NORDL IGEti) FREDNINGSKREDS
;T;':-':-,L __"':':''::2ANE GADE 12, 9800 HJ0RR] NG

I TLF. 98925677.

Dpn 10. epri1 1990.
rs 1/90.

Statsskovrider Frede Jensen,
~ordjyllands Statsskovdistrikt,
Set. Laur~ntiivej 150,
9990 Skag~n.

it 0stvendsyssel Plantageselskab ApS v/skovrider E.
Scheurer har gennem Hedeselskabet vpd skrivels~ af 8. januar

-1990 ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til naturforyngelse
nå et ca. 4,5 ha. stort areal bevokset med kratagtig bøg (Trol-

::::. - - _ -:-:.:-0-=-:0 €' s k o v) p å m a t r. n r. 5 4 L Y n g s å b y, A l b æ k s o g n, h vor p å d e r d e n
--- J7. maj 1941 ~r tinglyst fredningsdeklaration.

Nævnet har den 27. marts 1990 foretaget besigtigel-
se af arealet under deltagelse af de interesserede parter og
~yndighed~r, herunder Nordjyllands Statsskovdistrikt v/Jens Pe-
l"E'r Skovsgaard.

Idet jeg vedlagt fremsender kopi af sagens bilag
4t skal jeg meddele, at nævnet i relation til den foreliggende an-

-tt--- ~~øgning har besluttet med visse retningslinier at delegere sin
--xompetence i henhold til deklarationen til den til enhver tid

~ærende skovrider ved det stedlige statsskovdistrikt •
Det er nævnets opfattelse, at deklarationen ved sin

----Bngivelse af, at "hugst kun må finde sted •... " har tilkendegi-
'et, at selvom arealet skal henligge i naturtilstand, skal hugst
'.'ære tilladt med henblik på at bevare arealets tilstand. Nævnet

- må således tage afstand fra en opfattelse af, at arealet skal
- forblive i (næsten) urørt tilstand, indtil de eksisterende træer

-======!diør ud. Nævnet kan således tiltræde, at der foretages sådanne
Jysninger og andre arbejder, som må anses for nødvendige med hen-

______..b l i k P å e n b e var e l s e a f o m r å d e t m e d d e .ls n u v æ r e n d e k a r a k te r a f
-- - :---::-:-::roldeskovudov~r de ~ksisterende træers levetid. På d~n ende'n
~ __ '-~ide lægger nævn~t vægt på, at foryngelsen ikke forptag~s ~ur-

- igere end højst nødvendigt, således at det undgås, at en gene-
ration kun i begrænset omfang får mulighed for at nyde denne
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særprægpdp skovform. Nævnpt pr opmærksom på dp særligp vsnskplig-
hpdpr, som pn rplativ langsom foryngplsp vil voldp, fordi skovpn
pr bpliggpnd~ tæt på dpn naturligp vækstgræns~ og pvpntuplt til-
lig~ på grund ef skovbundpns karaktpr m.v.

Nævnpt skel anmod~ Dpm om sner~6t belpjligt at tag~
kontakt m~d skovrider Sch~ur~r m~d h~nblik på iværksættelse af
foryngelsesarbejder i overensst~mmels~ med ovennævnte retnings-
linier.

Nævnet skal endvidere anmode Dem om på et passende
tidspunkt senere på året at give nævnet underretning om, hvorle-
des arbejderne er og fremover forventes at blive grebet an, og
nævnet skal anmode Dem om at foranledige, at en sådan indberet-
ning fremover sendes til nævnet f.eks. i januar måned hvert fem-
te år (januar 1995, 2000 o.s.v.), indtil foryngelsen må anses
for gennemført.

Jeg skal slutteligt oplyse, at fredningsnævnets af-
gørelse kan påklages til Over fredningsnævnet af blandt andre an-
søgeren, amtskommunen og Danmarks Naturfredningsforening. Klage-
fristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågæl-
dende.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klage fristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden
5 år fra dato.

Kopi af denne skrivelse er sendt til skovrider E .
Scheurer og til de øvrige interesserede parter og myndigheder
til underretning om nævnets afgørelse.

Med Il~l ig. h! in
flv~/li/
Munk-Petersen .

•"all



•

•••

Fu 10,1

REG.NR. 70 \ 000

OVERFREDNINGSNÆVNET Slotsmarken 15
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 5718 BJ /ic

0stvendsyssel Plantageselskab ApS
v/skovrider E. Scheurer
Hedeselskabet, Nyhavnsgade 6
Postboks 1254
9100 Ålborg

21. juni 1991

J.nr. 2795 0/90

Vedr. naturforyngelse - matr.nr. 54 Lyngså By. Albæk.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Nordlige Fredningskreds har den
10. april 1990 meddelt tilladelse til, at der foretages lysninger og andre
arbejder, som må anses for nødvendige med henblik på en bevarelse af et ca.
4,5 ha stort areal bevokset med kratagtig bøg (Troldeskov) på matr.nr. 54
Lyngså By, Albæk, hvorpå der den 17. maj 1941 er tinglyst fredningsdeklara-
tion.

Nævnets afgørelse er indbragt for Overfredningsnævnet af Skov- og Natursty-
relsen med påstand om, at fredningsnævnets afgørelse omgøres, og Overfred-
ningsnævnet samtidig bestemmer, at det fredede skovområde indtil videre
skal friholdes for dyrkningsmæssige indgreb bortset fra fjernelse af ind-
vandrede nåletræer.

Fredningsdeklarationen, der er tiltrådt af fredningsnævnet den 12. maj
1941, har til formål at bevare et areal med en bestand af høje flerstammede
bøgetræer, en af de bedst bevarede rester af den oprindelige Albæk Skov. I
dette område, der ifølge deklarationen er af en ejendommelig karakter og en
særpræget skønhed, findes i skovbunden en del forhøjninger, de såkaldte
rodvælt eller skovvælt, der er dannet i de særligt stormfyldte år, 1603 og
1649-50, hvor stormene har haft magt til at fælde de store bøgetræer. End-
videre findes der et par steder i skoven udgravninger, der formentlig udgør
resterne af nogle gamle kulmiler. Bevoksningen har i dag en alder på 200-
210 år.

12.ll/\Lt- 00'38
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Ifølge deklaration skal dette skovparti fremtidig henligge i naturtilstand,
og således at hugst kun må finde sted efter aftale med fredningsnævnet el-
ler en af dette udpeget forstmand. Fredningen omfatter ikke en bevoksning
af nåletræer.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse udtalt, at det er nævnets opfattelse,
at deklarationen ved sin angivelse af, at "hugst kun må finde sted ....",
har tilkendegivet, at selvom arealet skal henligge i naturtilstand, skal
hugst være tilladt med henblik på at bevare arealets tilstand. Nævnet må
således tage afstand fra en opfattelse af, at arealet skal forblive i (næ-
sten) urørt tilstand, indtil de eksisterende træer dør ud. Nævnet kan så-
ledes tiltræde, at der foretages sådanne lysninger og andre arbejder, som
må anses for nødvendige med henblik på en bevarelse af området med dets
nuværende karakter af troldeskov udover de eksisterende træers levetid. På
den anden side lægger nævnet vægt på, at foryngelsen ikke foretages hurti-
gere end højst nødvendigt, således at det undgås, at en generation kun i
begrænset omfang får mulighed for at nyde denne særprægede skovform. Næv-
net er opmærksom på de særlige vanskeligheder, som en relativ langsom for-
yngelse vil volde, fordi skoven er beliggende tæt på den naturlige vækst-
grænse og eventuelt tillige på grund af skovbundens karakter m.v. Nævnet
har samtidig bemyndiget 4en til enhver tid værende skovrider ved det sted-
lige skovdistrikt til på nævnets vegne at tage stilling til fremtidige øn-
sker om hugst i skoven .

Skov- og Naturstyrelsen har i sin klage bl.a. udtalt, at man har indbragt
afgørelsen for Overfredningsnævnet, fordi man har været i tvivl om, hvor-
vidt selv en skånsom foryngelse af skoven er den rigtige behandling af et
bøgekrat af denne karakter og alder.

Styrelsen har derfor indhentet erklæringer fra såvel Naturfredningsrådet
som en særligt udpeget skovsagkyndig, professor H.A. Henriksen. Disse er-
klæringer udtaler samstemmende, at skoven ikke er i akut fare for forfald,
og at det under hensyn til fredningens formål og bevoksningens alder og
værdi vil være mest hensigtsmæssigt at lade skoven henligge uden skovdyrk-
ningsmæssige indgreb, bortset fra fjernelse af indvandrede nåletræer. Når
der er forløbet et længere tidsrum, f.eks. 20 år, har man mulighed for at
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vurdere, om udviklingen er foregået i overensstemmelse med de sagkyndiges
vurdering.

Efter at være gjort bekendt med Skov- og Naturstyrelsens udtalelse og de af
styrelsen indhentede erklæringer har Hedeselskabet udtalt, at man vil afstå
fra yderligere bemærkninger, selvom man ikke kan være enig i alle de frem-
førte synspunkter. Under alle omstændigheder menes den fredskov, bøgetræs-
skoven med den særegne karakter af oprindelig stævningsskov afvekslende med

~ selvforyngende partier, at ville forsvinde før eller senere. Sagens betyd-
ning ligger således alene i det principielle.

Overfredningsnævnet skal udtale;

Det må efter det oplyste anses for bedst stemmende med fredningsdeklaratio-
nens formål, at det fredede skovareal får lov til fortsat at henligge uden
forstlige eller andre indgreb bortset fra fjernelse af indvandrede nåletræ-
er.

Fredningsnævnets afgørelse af 10. april 1990 ændres derfor til et afslag.

I sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets 11 medlemmer .
Afgørelsen er enstemmig.•e

e
Med venlig hZ s

/0' l/,I . er /'

, (j.-f./ Y'::: C°{;~
Bent Ja0sen

vice formand
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