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OVERFREDNINGSNÆVNETS

KENDELSESPROTOKOL

År 1972) den 25. april ~ afsagde Overfredningsnævnet
_

følgende
k e n d e l s e
i sagen nr. 2104/70 vedrørende fredning af arealer ved Husby Hole,

e\ Fjerritslev

kommune.

Den af fredningsnævnet

for den tidligere Thisted frednings-

kreds den 12. september 1970 afsagte kendelse er sålydende~

I

SID.

2

Ved skrivelse af 4~ november 1968 har Nationalmuseet
Fredningsplanudvalget

og

for Hjørring og Thisted amter overfor

Fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds fremsat sålydende
fredningsforslag:
Under henvisning til naturfredningslovens

§ l tillader

Nationalmuseet sammen med Fredningsplanudvalget

for Hjørring

og Thisted amter sig herved for Fredningsnævnet

at indbringe

spørgsmålet om fredning af det på vedlagte kortafsnit (1:10.000)
og tilhørende matrikelkortudsnit

(1:4.000) viste areal, belig-

gende mellem Fjerritslev stationsby og Husby by, øst for landevejen mellem Aggersund og Fjerritslev.
Området, der indbefatter en ældre fredning (5 ha.) samt
en nyere udvidelse af samme (l ha.) er mod nord begrænset af
en øst-vestgående privat fællesvej, der giver adgang til de
syd for Ågård hovedgård liggende landbrugsejendomme.

Fra denne

vej går en privat fællesvej mod syd til Husby Møllegård, og
danner vestgrænsen af det foreslåede fredningsområde.

Mod syd

dannes grænsen af den private fællesvej forbi Husby Møllegård,
1\

videre af markskellet mellem Husby Banke og de nord for Husby

I

I

liggende markarealer samt den private fællesvej, der fra parkeringspladsen ved Holen fører mod nordøst. I øst bestemmes
fredningsgrænsen af den mod nord gående vej til Favskjær bro,
og følger videre randen af den derværende skovagtige beplantning, for endeligt at slutte ved den tidligere beskrevne nordgrænse.
Den angivne grænse omslutter et areal på ca. 136 ha.,
hvoraf ca. 130 ha. påregnes fredet efter nærværende forslag,

ti)

medens de resterende ca. 6 ha, er omfattet af de to ældre fredninger.
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Vedrørende de tidligere arealfredninger som fra syd strækker sig gennem arealets midte skal anføres:
Ved fredningsnævnets kendelse af 31-10-1941 blev arealer
4a
af matr.nr. 11~,74g, og 12~ Husby by, Kettrup sogn, kaldet Set.
Jørgensbjerg, fredet, hvilken kendelse blev stadfæstet af Overfredningsnævnet den 20-1-1943 (O.F.N. j.nr. 479/41). Fredningen
omfattede dengang kun lyngarealerne nord for de af Kettrup kommune erhvervede arealer ved Husby Hole og arealerne ved Skaarhøj. Disse arealer er på medfølgende kort (1:20.000) indrammet
med grøn skygge.
Ved deklaration af 19-8-196~ udstedt af gårdejer Alfred
Pedersen, Kettrup, og af Kettrup-Gøttrup

sogneråd, blev det syd

for den tidligere fredning beliggende forterræn samt selve Holen,
en middelalderlig hulvej, der stadig henligger i det væsentligste
uforandret, fredet (matr.nr. ll~, 25~ samt 25~ Husby by, Kettrup
sogn).
Ved ministeriel bevilling (anlægsudgifter i forbindelse med
rekreative områder. § 21.6.01.31) blev der i 1966/67 bevilliget
~

midler til fældning af selvsåning omkring de omvoksede gravhøje
nord for Holen og videre til etablering af parkeringsanlæg på

te

matr.nr. 25e samt til istandsættelse af et ældre toiletanlæg
sammesteds.
Det af sagen omfattede område er for omkring halvdelens vedkommende opdyrket eller udlagt til vedvarende græsningsarealer.
Den resterende del er ialt væsentligt skovbevokset. I den nordlige del heraf ses rationelt drevne beplantninger, medens den
sydlige del af skovområdet er præget af tætte selvsåede partier,
afvekslende med lyngarealer og mosepartier med spredte løvtræsbeplantninger. En smuk og kar~eristisk
det. Indenfor landbrugsarealerne

flora aeeentuerer områ-

ses flere træbevoksede småholme,

4

Skovområdet og de udyrkede områder gennemvæves af småstier, en
tydelig tilkendegivelse af områdets popularitet som rekreativt
område. Et gammelt og meget kraftigt hovdige begrænser det beplantede område langs fredningsgrænsen mod nord. Fra områdets
talrige gravhøje, specielt fra Skaarhøj i den centrale del, er
der vid8 udsyn mod Thy og over Han Herred, mod øst til det fre-dede Alsbjergbakkeområde, mod nord til det ligeledes fredede

e
e

e

Hingelbjergområde, og over den historiske Aagaard mod Fjerritslev
by. Aggersborg med sit vikingetids voldsted anes mellem granplantningerne. Et meget stort antal landsbykirJ....
er ses fra Skaarhøj,
gravhøje ses nær og fjern, bl.a. Lejrhøje i nordvest og Kongenshøje i syd.
Bygningerne til den nedlagte landbrugsejendom,matr.nr.

ll~

Husby by, anvendes som feriehus, medens landbrugsjorden er udlejet til opdyrkning.
( lo,

Af primære ejerforhold indenfor området nævnes:
Skovrider Tage Ogstrup, Tingskoven, 20. ha. (matr.nr. 2a
19ård hovedgård).
Gårdejer Mogens Chr. storvang, ca. 14 ha. (matr.nr. 6f, 8e
Husby by).
Grosserer steen Jensen, Husby, 12.7 ha. (matr.nr. 4g, 8~,
loh og ll~ Husby by).
En tidligere iskagebod er opstillet i udkanten af beplantningen på matr.nr. 6f"°Husby by. Hus8t, hvis størrelse er ca.
2,3 x 2,3 m, er øjensynligt opstillet fornylig, og uden bygningsmyndighedernes og fredningsnævnets tilladelse, og formodentlig i
strid med naturfredningslovens

§ 2.

Den historiske tradition knytter omstændighederne omkring
slaget 6-8. juni 1441 mellem de oprørske nordjyder og Christoffer af Bayern til Husby Hole. Stærkest står den sagnprægede ver-

5
sion, hvorefter

det indledende

Hole. Bondehæren,

der tog opstilling

havde overdækket
ge rytteri

slag fanet sted netop ved Husby

holen,

forskanset

så den så ud som flad græsmark,

faldt gennem grønsværdækket

dehæren. Kong Christoffer
over Limfjorden

i en vognborg,

samlede

mod bønderne,

og blev overvundet

imidlertid

der påny forskansede

.:e

Henrik

Bondehæren

Tagesen Reventlow,

tet i Ålborg,
velserne

Mellem

varierer,

sig ved Hus-

blev revet op, og dens anfører,

blev taget til fange og senere henret-

600 og 2~00o mænd af bondehæren,

store bensamlinger

der på nyere kort er betegnet

talangi-

i den banke syd for Husby,

Set. Jørgensbjerg,

her i 1964 bekræftede

tilstedeværelsen

menneske ben, fundet lod sig dog ikke nærmere

II',

hær til an-

blev på slagmarken.

I 1850 fandtes

foretaget

af bon-

en ny hær, og red

by Hole. Den 6. eller 8. juni samme år gik kongens
greb mod vognborgen.

det tun-

En undersøgelse
af store mængder

identificere

ved

;'11',..

løsfund.

I

En prøvegravning

selve Holen ved Husby
og de arkæologiske

i 1949 viste,

er nedgravet

vidnesbyrd

stelse af slagpladsen,
men fundene

udført

eør næppe en fuldt sikker stedfæ-

eller rettere

fandt sted på Set. Jørgensbjerg

og Historisk

lem Husby Hole og Skaarhøj.
Husby Holearealet
høj rejstes

træfning

dagen, Historisk

penge til fredning
Kettrup-Gøttrup

til festplads

Of,

14+1-1941

resultatet

af

samfund for Thy
amt gik sammen
af arealet mel-

kommune

for Han herrederne,

en sten med årstallet

blev gjort interesseret,

i juni

nærmede

af den tyske besættelse

samfund for Hjørring

om sagen, og der indsamledes

mulig,

syd for Husby.

forstærket

ønsket om at markere

og Han Herred

4t)

af slagpladserne,

for slaget ved Set. Jørgensbjerg

sig, opstod naturligt,
Danmark,

menneske ben. Overleveringen

tyder ~åg mere på, at den afgørende

Da 50o-årsdagen

at der også i

købte selve
og på Skaar-

Ny Carlsbergfondet

er den store mindest6n

6

med Axel Poulsens relief, dGr er rejst på bakkeknolden over Holen.
Stenen er en hoj flad helle med afkløvede sider, der på sin vestvendte side viser en kampscene med ryttere, der fra venstre angriber vognborgen. Stenens modsattc side bærer indskriften~
EFTER STOD DE VENDELBOERE
DE VILLE IKKE FLY / SÅ
BYGGED ' DE DEM :E;NVOGNBORG
DERFOR LOD DE DERES LIV.
SCT. J0RGENSBJERG 6-8.JUNI 1441.
Indenfor det omhandlede tidligere fredede, og nu til fredning foreslåede, område, ses 11 i det væsentlige velbevarede gravhøje (fredningsnurnmer 1109.79-88 og 91, anseeligst blandt dem er
Skaarhøj (11.09.84)).
Årsagen til fredningssagens fremkomst ~r et andragende om udotykning til sommerhusbebyggels8

Qf et areal på ca. 1,5 ha. i om-

rådets sydside (matr.nr. II.§:Husby by, Kottrup sogn), hvilken sngs
behandling Thisted amtsråd, som Bygningsmyndighed,

samt Frednings-

nævnet har udsat for at afvente fredningssagens fremkomst. Fredningsnævnet har for sit vedkommende ved skriv81se af 4-10-1967
meddelt ansøgeren dette.
Ved møde den 22-4-1968 mellcm Kettrup-Gøttrup
fredningsplanudvalgets

sogneråd og

tekniske sekretariat vedrørende den så-

kaldte V.Han herredplanlægning
vet udtryk for bekymring m.h.t.

blev der fra sognerådets sidc gikonsekvenserne,

te udstykning til sommerhusbebyggelse

såfremt den ansøg-

i Husby Holeområdet [odkend-

tes, man så hellere området, der fra gammel tid har værot samlingssted for herreders befolkning, beskyttet gennem rejsning
af en fredningssag. Sognerådet har gennem V.Han herredplanlæg~)

ningen disponeret for 1. etape af den fremtidige sommerhusudvikling i kommunen, og en bebyggelse af det o~:;,~:r,ndlede
område indgå::-
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ikke i nenne planlægning,
Fredningsforslaget
kulturhistoriske,
der er knyttet

motiveres

og derigennem

til området,

selve stede~karakter

tillige

pædagogiske

og de vide udsigter

dets landskabolieo

at bevare

karakter

kan gå tabt genn8m uhensigtsmæssig

og

interesse,

som ved de landskabelige

Det vil være af almen interesse
atmosfære,

såvel ved den historiske

forhold,

som foran omtalt.
stedets historiske

og udsigter,

beplantning

der alt

eller nærgående

bebyggelse.
For ~t bevare de rekreative
til stede i det omhannlede
påstand

og pædagogiske

område, nedlægges

værdier

der er

føleende

frednings-

tilladelse

foreta-

~

l. Der må ikke uden fredningsmyndighedernes
ges aferavning,
anlægges

opfyldning

(jvf. dog pkt.

ler bortpumpning
2. Area~8r

eller planering.

5).

Der må ikke ved uderøftning

af vand foretages

under kultur må dyrkes

må ikke opdyrkes
behandling

eller lignende

må ikke yderligere

Fredningsnævnet
er fremdeles

som hidtil. Udyrkede

indgreb,

hvorved

arealer

for kemikalieden vilde plante-

kan lide skade.
beplantes

og Nationalmuseet.

tilladt,

el-

vandstandssænkninger.

og ikke gøres til genstand

vækst eller det vilde dyreliv

3. Arealerne

Nye veje må ikke

uden tilladelse

Afgræsning

men det tillades

fra

og fældning

ikke at opdyrke hede-

og mosearealer.
Selvsået

trævækst

ningsnævnets

skal til enhver tid kunne fjernes ved Fred-

foranstaltning.

4. Der må på arealerne

ikke opføres bygninger

hverken

midlertidigt

eller vedvarende.

boder,

skure, master,

beboelsesvogne,

eller andre indretninger,

nf nogen art,

Der må ikke anbringes
campingvogne,

der kan virke skæmmende

telte
eller for-

8

ringe områdets
5. Der tillægges
og veje,

betydning

for almenheden.

al~enheden

ret til færdsel

jvf. vedlagte

kort, idet de på kortet

der endnu ikke eksisterer
ningsplanudvalgets
valget

møller

e
e

i terr~net,

foranstaltning,

alt uden udgift

på steder,

Fredningsplanudvalget

passerer

1109.80-83

tværstier.

Selvsået

kreds

og træer,

til at anlægge

en sti

indenfor

tilkommer

fredningsnævnet

og Nationalmuseet

hver for sig.

at stien enten

med disse ved

rydningerne

ved fredningsmyndighedernes

der fra rekvirenternes

skal

alt efter høje-

og således

eller forbindes

bevoksning

På grund af de aktuelle
lægges

skovpartier

5-20 m fra højfod,

rydningerne

tidigt borthugges
7. Påtaleretten

indhegninger,

og at rydde trrobevoksning på og

og bevaringstilstand,

henover

samt opsætte

og under hensyntagen

være berettiget

disse høje indtil

nes sLorrelse

af be-

for ejeren.

af de forskellige

langs gravhøjene

ved Fred-

borthugst

hvor stierne bryder

6. I samråd med ejeren og Nationalmuseet
til værdigraden

stier,

ligesom Fredningsplanud-

der er til gene for fodgængerfærdslen

og stenter

omkring

viste

kan anlægges

langs veje og stier kan lade foretage

voksning,

e

til fods ad stier

kan frem-

foranstaltning.

for Thisted

udstykningsinteresser

amtsrads-

i området,

side stor vægt på, at bekendtgø§ lo sker snarest belejligt.

relse i h.t. naturfredningslovens

Ifølr,e en af fredningspl8..nudvalget uda.rbejdet fortegnelse
over lodsejere

i det til fredninc

foreslåede

område

omfattede

dette matrikelnumrene~
2a Ågård hovedgård,

Kettrup

43., 45~.,4d, 4.8, 4h, 5.12, 5,g, 5rg,

sogn, l~, 2E, 2d, 3~, 3i, 31,
6.:2.,
6.2, 61, 68.a, 6ab, 6,QE., 8b,

8~, 8e, 9a, 9.2, 9d, loh, lla, 11.2, 12~, 14~, 14~, 15E., 16.2, 17E.,
18a, 19Q, 19.:2.,
20, 25b, 25f, 36 Husby

by, Kettrup

sogn.

I

\

9

l

Bekendtgørelse

i henhold

l

nr. 194 af 16-6-1961,

I

har været indrykket

§ lo, om det fremkomne

blev fremsendt

attest i beGyndelsen

.,e

e

fredningsforslag

for den 2. og 4. december

Avis for den 3. og 4. december

bekendtgørelsen

lovbek.

for den 2. og 3. december

i Statstidende

1968, i Thisted Amts Tidende
i Fjerritslev

til naturfredningsloven,

1968. Særtryk

til lodsejerne

af december

1968 og
af

med afleverings-

måned 1968, og er modtaget

af

alle lodsejerne.
Den 23. maj 1969 afholdt

fredningsnævnet

de i sagen. Til mødet var samtlige
varslet

ved nævnets

skrivelse

afleveringsattest.

Endvidere

tanter for Thisted

amtsråd,

turfredningsforenings
Gottrup

deltog
Tnioted

lokalkomite

or, arkitekt

med undtagelse

ind-

a~ts vejvæsen,

for Fjerritslev

med

repræsen-

Danmarks

sagen udarbejdet

og panthavcre

i området.

af nr. 27, gårdejer

Ernst

en fortegnelse

Samtlige

Knud V~rner

lodsejere

Gunderscn

var repræsenteret

Jensen,

Han Herreds

og fhv. gdr. Incvarc1 r/lariusStagsted , Korsholm.

gen af de mødte panthavere

Na-

og Kettrup-

var mødt ved landinspektør

Husby, var mødt. Af panthaverne
Spareknsoe

efter indvarsling

mø-

A. Fyhn.

Nævnet har til brug under
over alle lodsejere

og panthavere

af 28. april 1969, fremsendt

sogneråd. Rekvirentcrnc

Boe, Hjørring,

lodsejere

et indledende

tog forbehold

In-

om andel i en eventuel

fredningse~statning.
Nævnsformanden
og for reglerne
gennemgik

redegjorde

om behandling

fredningsforslaget

d~t område, der foreslås

af fredningssager.
og påviste

fredet.

det af den fredningsservitut,

tt

på mødet for nævnets

på kortet

Endvidere

salnmens~tning

Arkitekt

grænserne

gennemgik

for de i området værende

historiske

baggrund

tidligere

Lor

han indhol-

der onskes pålagt arealerne,

redc~jorde

Fyhn

fredninger

for de på stedet ifølge traditionEn

samt
of, den

afholdte

lo
slag.
Under

en på mødet

stedfunden

forhandling

ejer, at området må anses for velegnet
hvilken

forbindelse

bygge-

landinspektør

og sundhedslovgivningen,

spredning

udover

landet

området

get. Under besigtigelsen

at kravet

kun omfattede

foranstaltning,

sen for området
bende,

dannes

matr.nr.

6f, fandtes

Ejeren

tilladelse
marken

af fredningsforslakravet

og skadedyrsbekwmpende

om, ~t der

midler,

således

arealer.
fandtes

en losseplads,

fjernet ved fredningsplanudvtlgets

opstod

afsættes

der spørGsmål

blandt

et beløb der-

om at foretage

andet således,

af den langs med matr,nr.

20,

som læskur

lanc'lmanc1.
Mogens

et lille

erkendte,

at vesteræn-

5~, 5g, 5~ lø-

tr8hus,

Chr. Storvanf,s ej endom,

formentlig

en tidligere

is-

at han har anbragt huset på stedet uden

for ham og hnns folk, når de arbejder

i

ved siden af.

Den ll. november

1969 afholdt

bl.a. denne fredningssag
om at opretholde

nævnet

blev drøftet.

fredninc,sforslaget

give ejeren af matr.nr.
"

medens

gamle vej.

På lodse j er nre

kiosk.

tilstand,

rekvirenterne

der i kendelsen

enkelte grænsereguleringer,

peget på Husby Hole-

som er omfattet

Boe tilbød
såfremt

her-

sammen med de mødte lodsejere

de udyrkede

til. Under besigtigelsen

•

I overensstenmelse

36, der er en fælleslod,

som landinspektør

en

til andre områder,

ændrede

ukrudts-

På matr.nr.

i

i den nuværende

nævnet

af de arealer,

ikke må benyttes

Boe omtalte bestemmelserne

V.Han Herredplan

er henvist

Efter mødet foretog
besiGti~else

i

hvor man søger at hindre

som egnet til bevarelse

sommerhusbyggeri

en lods-

til sommerhusbyggeri,

af bebyggelser.

med har man i den såkaldte

bemærkede

et internt

På mødet var der enighed

i områdets

18a tilladelse

mode, hvor

sydlige del, men

til en ønsket

opdyrkning,

11
Endvidere

31, 31,

var der enighed

3~,

2~,

om, at de vestlige

l7~ burde udgå af fredningen,

drages ved den foran omtalte
ler herefter

matrikelnumre

gamle vej. De lodsejere,

udgår af fredningen,

juni 1970 underrettet

herom

skede at kræve erstatning
har været medtaget

og anmodet

grænsen

hvis area-

skrivelse

om at meddele,

hidtil

nr. 2, gårdejer

af lo. ju~i 1970 meddelt

Aage

nævnet,

sig ret til at kræve erstatning,

af l.

om de øn-

af, at arealerne

sagen. Lodsejer

Kragh, har ved skrivelse
han vil forbeholde

er ved nævnets

i anledning

under

hvorefter

2d,

at

idet han er

bange for, at han ikke efter fr,;dningen kan sælge sin jord til
de formål,

som han kunne

at afvise lodsejerens

ønske.

Nævnet har enstemmigt

erstatnineskrav.

Efter at der ved fredningsplanudvalgets

foranstaltning

udarbejdet

nye kort over omrhdet med de vedtaene

indtegnet,

afholdt n~vnet

juni 1970, fremsendt

meddeltes

det lodsejerne,

grænseændringer

indvarslet

ved nævnets

med afleveringsattest.

skrivelse

r skrivelsen

at det på mødet var hensigten

at drøf-

te med hver enkelt, om der for hans ejendoms vedkommende
være særlige problemer,

som han ønskede at forelægge

samt om muligt at søge opnået
syn til erstatning

Alle lodsejerne

r

mødet deltog

ne den l.

Fjerritslev
kommune

påstand

endvidere

arkitekt

anmodedes

i sagen.

Fyhn, der efter ændringer-

for Nordjyllands

er beliggende,

med hvilken

er s,:mmenl8.gt"

nu repræsen-

amt, i hvilket

og som er indtrådt

ved siden af Nationalmuseet,
kommune,

nævnet,

gav mode.

april 1970 i amts- og kommuneinddelingun

fredningsområdet

måtte

ordning med hen-

hvorfor lodsejerne

at kunne nedlægge

terede fredningsplanudvalget

rekvirent

en forligsmæssig

for fredningen,

om under forhandlingerne

var

p~ ny møde i sacen den 16. juni 1970.

Til mødet var alle lodsejerne
af l.

vedtaget

i sagen som

samt repræsentanter

den tidlicere

for

Kettrup-Gøttrup
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l

Nævnets

,I

I

kretariat

,

lodsejerne

indvarslingsskrivelse

udarbejdet

før mødet ~nne

der ved fredningen

r
\

forslag

et af nævnets

til fredningsservitut,

gøre sig bekendt

agtedes

Som foran omtalt

var bilagt

pålagt

se-

således

at

med de bestemmelser,

arealerne.

er der til brug under

sagens behandling

I

I

af nævnet

)

udarbejuet

en fortegnelse

over

samtlige

lodsejere

i fredningsområdets

nordlige

med

l

i

( e
e

e

fortløbende

numre,

I det følgende
under

begyndende

er de i fortegnelsen

gennemgan~en

mærkninger~

af de overfor

samt nævnets

nævnet

afgørels8

domme •• Lodsejernumrene

nnførte

lodsejernumre

fremsatte

vedrørende

er ligeledes

påfø~t

del.

anvendt

påstande

de enkelte

og be-

ejen-

det kenåelsen

led-

sagende kort.
Ved fastsættelsen
net ment

at burde lægge v~gt

beliggende
alerne

nf erstatningerne

indenfor

er beliggende

fredningen

indenfor

ikke er til hinder

se som lnndbrugsjord.
~

fatteIse

på, at størstedelen

meter

300

må påvirke

på den anden

Medens

for de ulemper,
for almenheden
mulighed

for eventuel

tidshuse

efter nævnets

opfattelse

m.v. i et vist

på forhånd

enighed

i nævnet

kr. pr. ha., hvorefter
herunder

retning,

en passende

med de enkelte

adGang

med fri-

bestemmelserne

omfang bør erstattes.

har man

udelukkede

til bebyggelse

uanset

op-

erstatning

tillagte

den ved fredningen

i bySom ud-

lodsejere

var der

en gonnemsnitserstat-

der stndiG kan dyrkes,
crs~atninfen

anvendel-

efter nævnets

i nedadgAende

om at nnvende

de mod

er

samt på, at

fortsatte

forhold

udstykning

for forhandlingerne

rige områder,

for arealernes

ligesom

af området

fra gravhøje

af don ved kendelsen

senere

ning for landbrugsarealer,

meter

de nævnte

gangspunkt

800

100

har næv-

fra skov, at en del af are-

at yde lodsejerne

der følger
i området,

og lnndzoneloven

linjen

erstatningernc

side ønsket

til lodsejerne

på omkring

for fredning

skov beplantede,

måtte

af de øvnfpasses

i
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forhold hertil.
Under forhandlingerne
ninger

nr, l: Skovrider

slev, matr.nr.

og påstået

idet dot i forvejen

e

e

i hvert tilfælde

bemærk-

pr. Fjerrit-

sogn, har proteste-

at hans areal udtages
fredskovpligt.

de af servituttens

Nævnet

Tingskoven

Kettrup

er undergivet

for almindelig

kommnnde.

Tage Ogstrup,

2a Ågård hovedgård,

ret mod fredningen

hinder

følgende

og påstande:

Lodsejer

e

blev der fremsat

skovdrift,

gik enstemmigt

Han ønskede

bestemmelser,

udtaget

al sagen,

som er til

for hans areals ved-

ind for, at servituttens

l og punkt 2, stk. 2 ikke skal VffiTegælde~de

punkt

for denn8 lodsejers

areal.
Lodsejeren
vestliGe

havde

bjorne

med fornødne

ingen indvendinger

imod, at der i det nord-

af hans areal indrettes

offentlir, parkerinGsplads

skilte, affaldskurve

lig til efter nærmere

m.m., og hFm erklærede

forhandling

at frasælge

sig vil-

et areal til forrnu-

let til Kulturministeriet.
På begærin~

fik lodsojeren

hentGt godkendelse
ten nødvendige
vituttens

af frodningsnævnet

bygninger,

til efter forud ind-

at opføre de for skovdrif-

arbejcls- og redskabsskure,

uanset

ser-

punkt 4.

Lodsejeren
pro ha. Forlig
stemmigt

tilladelse

nedlA.gde påstand
om erstatnin~en

vedtaget

at tilkenoe

om en erstatninG

på 1.000 kr.

er ikke opn&et og n~vnet har enlodsejeren

en erstatning

på

400

kr. pr. ha.
Lodsejer

nr. 3, husmand

matr.nr.

5~ Husby, Kettrup

Marius

Nielsen,

Husby

pr. Fjorritslcv,

sogn, er p~ forespørgsel

gjort bekendt

med, at han eventU(;lt kc:m ffl till8.delse til afdrivning
arealets

nordlige

del eksisterende

statning

på 2.000 kr. pr. ha., hvorefter

nf den i

skov. Han har p~stået
forlig

en er-

ikke har kunne~

14
opnås. Nævnet

har enstemmigt

en erstatning,

der beregnes

, 600 kr. for arealerne

vedtaget

at tilkende

denne lodsejer

med 1.200 kr. for arealerne

indenfor

udenfor

gravhøj zone.

Lodsejer

nr. 4, grosserer

steen Jensen,

Smedeland

matr.nr.

4d, 8Q, loh, lle ibd. har nedlagt

36, Glostrup,

påstand

om en erstat-

ning på 3.000 kr. pr. ha., men er under forhandlingerne
net forligsmæssigt

indgået

på at m06tage

for fredningen.

Lodsejer

nr. 5,landmand

matr.nr.

4c.z..
4h ibd. har nedlC1{:tpåstnnc;.OM 8n erstCl.tning på 3.500

ninGen

Henry

<-Tensen,Husby

har enstemmigt

nr. 6, gårdejer

pr. ha. udyrket
er forgæves
lodsejeren

påstand

forsøgt

og nævnet

Lodsejer

nr. 7, gårdejer

ritslev,

matr.nr.

li~ forhindrer

bar enstemmigt

Arne M2gnus

1969 har været

Jensen,

6b ibd., har spurgt,
væremde

Han blev gjort bekendt
yderligere

udnyttelse

hans eget brug. Under hensyn

påstand

om en erstatning

på 6.000 kr.
areal. Forlig

vedtaget

at tilkende

Trustrup

p~. Fjer-

1.200 kr. pr. ha.

gende sandgrav.

I

sst., mntr.nr.

areal og 3.000 kr. pr. ha. dyrket

må sc31ge sand fra en på arealet

\

at fasts8;tte erstat-

Carl Ejnar Frits Møller,

12~, 19b ibd. har nedl~gt

I

vedtaget

pr. Fjerritslev,

til 1.000 kr. pr. ha.

Lodsejer

II

12.500 kr. i samlet er-

statning

kr. pr. ha. Nævnet

I

med næv-

tilbudt

om han efter fredningen
udenfor

med, at haj zonen forment-

af sandgraven

til nt lodsejeron

6.000 kr. for sandgraven,

om en erstatning

høj zonen belig-

udover

angiveligt
nedlagde

til
i
han

på dette beløb. Forlip, har ikke kunnet

opnås og nævnet har enstemmigt

fastsat

erstntnin{~en til 700 kr.

pr. ha.
Lodsejer

ti,

nr. 8, gårdejer

fik på forespørgsel

Niels

oplyst,

gang for offentligheden

Pedersen,

sst., matr.nr.

nt servituttens

formentlig

14~ ibd.,

bestemmelser

gør det vnnskeligt

om ad-

at udnytte

15
arealerne til dyrkning
det tillades

lodsejeren

af matr.nr.

ci

tilkende

Lodsejer

Nævnet gik dog ind for, at

at tilplante

et areal i den sydlige del

14~, som han har ryddet for selvsåning,

er. Lodsejeren
ha. Forlic

af juletræer.

nedlagde

er forgæves
lodsejeren

påstand

om en erst~tning

forsøgt

med juletræ-

på 4.500 kr.pr.

og n@vnet har enstemmigt

vedtaget

700 kr. pr. ha.

nr. 9, husmand

Niels

Christoff0rsen,

sst., matr.nr.

1512 i bd., og
Lodsejer

nr. lo, boelsmand

nr. 16.2" har begge nedlagt

Niels Studsgaard

Nielsen,

påstn.:ndom cm e~ota tninc for frednin-

gen på 4.500 kr. pr. ha. Da forlig ikke har kunne~
nævnet

enstemmigt

vedtaget

sst., mRtr.

at tilkende

opnås, har

også diose lodsejere

700 kr. pr. ha.
Lodsejer

nr. 11, gårdejer

pr. Fjerritslcv,
statning

matr.nr.

Jens Chr. Christensen,

4i

ibd. har nedlaGt

på 3.000 kr. pr. ha. Forlig

net har i kendelsen

enstemmigt

SiGgardsholm

påstand

er forgæves

vedtaget

om en er-

forsøgt

at fastsatte

og næv-

erstatnin-

gen til 850 kr. pr. ha.
Lodsejer

nr. 12, landmand

matr.nr.

4a ibd. har nedlagt

kr. pr. ho.. Forlig
taget at tilkende
Lodsejer

Karlo stagsted, Husby
pastand

om en erstatning

denne lodsejer

Poul Thomsen,

til lodsejer

påstande

der henvises

til det nedenfor

Lodsejer

nr. l4~ landmand
6~,

kendt med mulighederne
tilladelse

ejondommen,

9i

ved-

850 kr. pr. ha.

ling solet ejendommen

nævnets

på 3.500

er ikke opn,let og nawnet har enstemmigt

nr. 13, gårdejer

ritslev matr.nr.

pr. Fjerritslev,

har unuer

sagens behandT

nr. 21 Per Mogensen,

om hvis

anførte.

Aksel Marius Jenson, Husby pr. Fjeribd., blev på forespørGsel

for plantning

til at tilplante

nemlig hele matr.nr.

~f juletræer

gjort beoG fik straks

den i dag dyrkede

6QQ med juletræer,

del af

som herefter
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må fældes,

når de er tjenlige.

erstatning

på 1.500 kr. pr. ha. Forlig blev forgæves

og nævnet
statning

har enstemmigt
der beregnes

for arealer
Lodsejer

,
e

e

indenfor

Lodsejeren

vedtaget

at tilkende

påstand

ar ikke opnået

sætte erstatningen

forsøgt
en er-

udenfor,

sst., matr.nr.

gårdejer

om on erstatning

og nævnet

600 kr.

Martin

6ab ibd._,

Larsen,

Husby,

på 3.000 kr. pr. ha.

har enstemmigt

vedtaget

at fast-

til 800 kr. pr. ha.

Lodsejer

nr. 16, landmand

ritslev,

matr.nr.

Carl Edvard Møller,

14d ibd., har nodlagt

på 3.000 kr. pr. ha. Forlig
migt vedtaget

om

gravhøjzone.

nr. 15, enkefru Marie Poulsen,

der har nedlRgt

påstand

lodsejeren

med 1.200 kr. for arealer

har givet møde ved sin sviG~rs0n,

Forlig

nedlagde

at tilkende

påstand

pr. Fjer-

om en erstatning

er ikke opnået og nævnet

lodsejeren

med 1.200 kr. for arealer

Husby

udenfor,

erstatning,

har enstem-

der beregnes

600 kr. for arealer

indenfor

gravhøjzone.
~_ods_ej_er_nr.!.-...lI,
handelsmand
ritslev,

matr.nr.

lk ibd., fik på anmodning

vande oG dræne arealet,
græsning

Chr. Lynge Wiese,

således

el. lign. Han nedlagde

Trustrup

tilladelse

at det kan anvendes
påstand

pr. Fjertil Rt af-

til kroatur-

om en erstatning

på 24-

2500 kr. pr. ha. eller ialt 5.000 kr. Forlig blev ikke opnået
og nævnet vedtog

enstemmigt

at tilkende

lodsejeren

1.200 kr. pr4

ha.
Lodsejer

nr. 19, landmand

Niels Sarensen,

matr.nr.

5~, 5g ibd., h~r ikke kunnet acceptere

om 1.200 kr. pr. ha. i erstatning.
Nævnet har enstemmigt

Husby

pr. Fjerritslev,
nævnets

tilbud

Forlig har ikke kunnet

ved tngc)t at yde den pågældende

opnås.

de tilhud te

1.200 kr. pr. hn.

tf

Lodsejer
Husby

nI', 20, lRndmand

pr. Fjerritslev,

Mogons

matr.nr.

Chr. storvang,

Vestervang,

6f, 8b ibd., fik oplyst,

at uer

17
ikke kan forventes givet tilladelse til dyrkning af juletræer på
hans areal, og at fredningen ikke gør nogen indskrænkninger i hans
jagtret. Han fik tilladelse til at bevare det på 6f opførte træhus
indtil videre, mod at han forpligtede sig til at fjerne huset senest efter forløbet af 15 år regnet fra 1-1-1971. Under hensyn til,
at huset er opført til brug for lodsejerens fader, forpligtede han
sig dog til at fjerne huset senest ~ år efter faderens død. Lodsejeren har krævet en erstatning på 2.000 kr. i gennemsnit pr. ha.

e
e
e

Da forlig ikke kunne opnås har nævnet enstemmigt vedtaget at tilkende lodsejeren 12eo kr. for arealer udenfor, 900 kr. for arealer indenfor gravhøj zone.
Lodsejer nr. 21, gårdejer Per Kr. Mogensen, Husby pr. Fjerritslev,
matr.nr. 9a

-'

rj

6~, ibd., har oplyst, at han har købt sidstnævnte

matr.nr. af gårdejer Poul Thomsen. Han har påstået en erstatning
o

på 3.000 kr. pr. ha. Forlig har ikke kunnet opnas, og nævnet har
enstemmigt vedtaget at fastsætte erstatningen til 1.2no kr, pr.
ha. for landbrugsjord udenfor gravhøj zone, 600 kr. pr. ha. for
landbrugsjord indenfor gravhøj zone, 800 kr. for skov udenfor gravhøjzone og 400 kr. pr. ha. for skov indenfor gravhøj zone.
Lodsejer nr. 22,gårdejer J.P.storvang Danielsen, sst., matr.nr.
6~

tt~

ibd., har påstået en erstatning på 3.000 kr. pr, ha, Forlig

er ikke opnået og nævnet har enstemmigt vedtaget at tilkende denne lodsejer en erstatning, beregnet med 1.200 kr. pr. ha, for arealer udenfnr, 600 kr. for arealer indenfor gravhøj zone.
Lodsejer nr. 23, gårdejer Kaj Orla Larsen, sst., matr.nr. 8~ ibd.,
har påstået en erstatning på 3.000 kr, pr. ha, Han har oplyst, at
arealet i dag er tilplantet med gran, men at han ikke har noget
imod efter forhandling med rekvirenten at lade en del af plant-

tt

ningen fælde. Forlig er ikke opnået og nævnet har enstemmigt vedtaget at fastsætte erstatningen til 1.200 kr. pr. ha.
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Lodsejer

I

nr. 24, husmand

9~ ibd., har nedlagt

påstand

Forlig om erstatningen
vedtaget

at tilkende

kr. pr. ha. udenfor,
Lodsejer

Carl Elinius

om en erstatning

lodsejeren

en erstatning

600 kr. pr~ ha. indenfor

nr. 25, landmand

.'-

købt af gårdejer

Vagner

Knud Verner

ejer nr. 27, Lodsejer
på

3.000

beregnet

Jensen,

sst., matr.nr.
ejer matr,nr.
nedennævnte

påstand

blev forgæves

med 1.200

gravhøj zone.

at han tillige

Gundersen

at fastsætte

for arealer udenfor,

på 4.000 kr. pr. ha.

Oluf Bonderup,

nr. 25 har nedlagt

kr. pr. ha. Forlig

stemmigt vedtaget

sst., mRtr.nr.

er ikke opnået og nævmet har enstemmigt

18a, 25E, 25f ibd., har oplyst,

e

Christensen,

19a

lods-

om en erstatning

prøvet og nævnet har en-

erstatningen

til 1.200 kr. pr. ha.

600 kr. pr, ha. for arealer

indenfor

gravhøj-

zone.
Lodsejer

nr. 26, boelsmand

har oplyst,

Richard

at han i 1967 havde

LRrsen,

en aktuel mulighed

en parcel af matr.nr.

110., hvorfor

Sagen blev imidlertid

udsat på afventning

budede fredningssag,

sst., matr.nr.

og lodsejeren

af den allerede

da be-

har nu gjort gældende,

at han

end de øvrige lodsejere

rådet, fordi han har haft en køber til arealet.

tilladelse

i om-

Han var budt

hvis der i 1967 var blevet givet bygge-

og han har påstået

svarer til værdien

for at sælge

han søgte en byggetilladelse.

må have krav på en større erstatning

25.000 kr. f0r arealet,

ll~ ibd.,

en erstatning

af det tilsvarende

areallandbrugsjord

8.000 kr. pr. ha. Forlig har ikke kunnet
stemmigt

fastsat

erstatningen

Lodsejer

nr. 27,gårdejer

matr.nr.

20a ibd., har oplyst,

af en størrelse,

der

eller

opnås og nævnet

har en-

til 2.000 kr. pr. ha.

Knud Verner

Gundersen

Jensen,

at hans landbrugsejendom

sst.,
er ned-

lagt, således at han nu kun har ca. 2t td. land tilbage med gårdens bygninger.

Udover

ligste del af matr.nr.

en mindre

strimmel,

formentlig

20a, er alt det indenfor

den nord-

fredningsgrænsen

19
liggende

solgt til lodsejer

fik på anmodning

tilladelse

blive

stående og til at udnytte

som hidtil,

idet huset dog ikke må ombygges
påstand

det til sa~~e formål
eller udvides.

om en samlet erstntning

Lods-

på 5.000 kr. For-

lig har ikke kunnet

opnås, og nævnet hRr enstemmigt

tilkende

lodsejeren

en erstatning

Lodsejer

nr. 28, matr.nr.

migt hGr vedtaget

Lodsejeren

til at lade et nord for vejen liggen-

de hønsehus

ejeren nedlcgde

e
e
e

nr. 25, Vagner Bonderup.

vedtaget

at

på 400 kr. pr. ha.

36 er en fælleslod,

som nævnet

enstem-

at frede uden erstatning.

Til ryddeliggøreIse
har nævnet vedtaget

~f den på arealet værende

at afsætte

tales til fredningsplanudvalget

losseplads

et beløb på 1.500 kr., der udbefor Nordjyllands

amt, som vil

forestå arbejdet.
Fredningsnævnet
i, at der er knyttet
nem pædago~isk

finder

at måtte give rekvirenterne

stor historisk,

interesse

kulturhistorisk

til de arealer,

forhold,

værende,

i sig selv kan motivere,

vide udsigter

herunder

i en eventuelt

Fjerritslev,

Påstanden

naturfredningslov

voksende

om fredning

partier

at arealerne

sø-

områder bl.a. også

bymæssig

bebyggelse

findes herefter

nr. 194 af 16-6-1961

fredet, li-

de fra de højere

ges fredet for at bevare dem snm rekreative
for beboerne

og derigen-

der foreslås

gesom de landskQbelige

medhold

omkring

i medfør

af

~ l at kunne tages til

følge.
Der pålægges

de fredede

arealer følgende

fredningsservitut~

l.
Arealerne

skal henligge

i deres nuværende

tilstand,

må som følge heraf ikke uden fredningsmyndighedernes
foretages
bortset

afgravning,

opfyldning

fra de for driften

dige, må ikke anlægges,

eller pl~nering.

af fredskovpligtige

og der

tilladelse
Nye veje,

arealer nødven-

jfr. dog punkt· 5. Der må ikke ved ud-

20
grøftning

eller bortpumpning

af vand foretages

vandstandsænknin-

gere
2
Arealer,

der i øjeblikket

er under kultur, må dyrkes

Udyrkede

arealer må ikke opdyrkes

som hid-

til.

for kemikaliebehandling

e
e

e

plantevækst

og ikke gøres til genstand

eller lignende

indgreb, hvorved

den vilde

eller det vilde dyreliv kan lide skade.

3
Arealerne

må ikke yderligere

fredningsnævnet

og

beplantes

Nationalmuseet,

tilladt, men det tillades

uden tilladelse

Afgræ-sning

ikke at opdyrke

fra

er fremdeles

skov-, hede-

eller mose-

arealer.
Afdrivning

og f,enplantning af eksisterende

i hvert enkelt tilfælde
delse, herfra

kun foretages

dog undtaget

arealer,

beplantninger

med fredningsnævnets

hvorpå

der hviler

må

tilla-

fredskov-

~
I

pligt.

r

~

Selvsået

!

~

I

e

trævækst

dernes foranstaltning,

skal kunne omhugges ved fredningsmyndighesåfremt

ge hugsten.

I

~

,i

e

ejeren ikke selv ønsker at foreta-

4
Der må fremtidig
bebyggelse,

hverken

ikke må opstilles
elsesvogne,

ikke på arealerne

midlertidigt

boder,

campingvogne,

virke skæmmende

foretages

eller vedvarende,

skure, master,

nogen

ligesom

områdets

der

tranformerstationer,

telte eller andre indretninger,

eller forringe

form for

betydning

bebo-

der k~n

for almenheden.

5
Dor tillægges
og stier, hvoraf

almenheden

ret til færdsel til fods ad veje

enkelte i dag ikke eksisterende

ved fredningsplanudvalgets

foranstaltning

kan anlægges

uden udgifter

for eje-
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ren.
Fredningsplanudvalget
borthugst

af bevoksning,

der er til gene for den gående

samt lade opsætte møller
des af indhegninger.
udgifter

kan langs veje og stier lade foretage
færdsel,

og stenter på steder, hvor stierne bry-

Også disso foranstaltninger

foretages

uden

for ejeren.

løvrigt

tilsigter

bestemmelserne

at gøre nogen indskrænkning
tillægges

almenheden

i nærværende

servitut

i den ret til gående færdsel,

ved den til enhver tid gældende

ikke

som

naturfred-

ningslov.
6
Fredningsplanudvalget
ejeren og Nationalmuseet
forskellige

og under hensyn

skovpartier

j~ne 1109.00-83

skal være berettiget

og til at rydde træbevoksning

bevaringstilstand,
ningerne

og således

eller forbindes

ning indenfor

til værdigraden

og træer at anlægge

høje indtil 5-20 moter fra højfod,

på og omkring

alt efter højenes

at stien enten passerer

skal fremtidig

af de

en sti langs gravhø-

med disse ved tværstier.

rydningerne

fredningsplnnudvalgets

til i samråd med

disse

størrelse

og

hen over ryd-

Selvsået

kunne borthugges

bevoksved

foranstaltning.

7
Påtaleret

i henhold

til servitutton

net, fredningsplanudvalget

tilkommer

for Nordjyllands

fredningsnæv-

amt og Rigsantikvaren

hver for sig.
Nævnet har vedtaeet

folf,endo særlige bestemmelser

te nf de i området værende
Lodsejer

nr. l, matr.nr.

for enkel-

ejendomme:

2~ Ågård hovedgård,

Kettrup

sogn (skov-

rider Tage Ogstrup).
Bestemmelserne

i servituttens

skal ikke være gældende

punkt l og punkt 2 stk. 2

for denne ejendom.
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Bestemmelserne

i servituttens

der for, at de for driften
og redskabsskure

opføres

punkt 4 skal ikke være til hin-

af skoven nødvendige

efter forud indhentet

bygninger,

arbejdo-

godkendelse

af fred-

ningsnævnet.
Det tillades
lodsejeren

fredningsplanudvalget

at etablere

ne af matr.nr.

en parkeringsplads

2a Ågård hovedgård.

aftale med

i det nordvestlige

På pladsen må opstilles

hjørfornød-

m.v.

ne skilte, affaldskurve
Lodsejer

efter nærmere

nr. 8, matr.nr.

14~ Husby by, Kettrup

sogn, (gårdejer

Niels Pedersen).
Uanset bestemmelsen
lodsejer

at tilplante

med juletræer,
Lodsejer

nr. 14, matr.nr.

6~

ibd., (landmand Aksel Marius Jensen).

denne lodsejer

at tilplante

der må fældes, når de er tjenlige.

Lodsejer

nr. 17,matr.nr.

lk ibd.,

Uanset bestemmelsen

kan anvendes
Lodsejer

at afv~nde

Chr. Lynge Wiese).
det den-

lk, således nt arealet

eller lignende.

nr. 20, 6f ibd., (landmand

at fjerne et på matr.nr.

6aa med ju-

punkt l tillades

og dræne matr.nr.

forpligter

matr.nr.

(handelsmand

i servituttens

til kreaturgræsning

Denne lodsejer

14e

når de er tjenlige.

letræer,

ne lodsejer

det denne

et areal i den sydlige del af matr~nr.

som må fældes,

Det tillades

punkt 3 tillades

i servituttens

Mogens

Chr. storvang).

sig til senest 15 år efter 1-1-1971

61 uden tilladelse

pligter sig dog til at fjerne huset

senest

opført træhus. Han for-

t

år efter sin fa00rs

død.
De af nævnet
herefter

i henhold

som foran nævnt fastsatte
til nedenstående

der anføres med de foran benyttede
føres i 4 kolonner
er omfattet

indeholdende

fortegnelse
løbenumre,

l) arealer,

af fredningsbestemmelsGr,

erstatninger

udredes

over lodsejerne,
arealerne,

der an-

der ikke i forvejen

byggelinier

el.lign.

2) are-
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aler indenfor gravhøj zone, 3) arealer, som er beplantet, og 4) de
ved kendelsen fredede arealer ialt, den enten ved forlig eller kendelse fastsatte erstatning pr. arealenhed, hvor sådan fastsættelse
er sket, samt det for hver enkelt lodsejer beregnede samlede erstatningsbeløb, således~

Matr.nr, :

e

Ikke tidl. Gravhøj sfredet
fredet
areal~
areal~

Beplantet Frec1et v. Erstatn. Saml.
kendelse pr. are- erst.
areal~
alenhed.
ialt:
kr.

ttAgård hoved~ård
Kettrup sogn.

~==============
Lodsejer nr.l.
Skovrider Tage
Ogstrup, Tingskoven, Bonderup pr. 9690
J? jorritslev.
2a

20.0905

o

20.0905

20.0905

400

8040

1.9245

1.0980

0.4820

3.0225

1200
600

2970

Husby by, Kettrup sogn.
==============

_LOc1Sej er nr. 3.

e

Landmd.Marius
Nielsen, Husby
9690 Fjerritslev.
5m
Lodsejer nr. 4.
Grosserer Steen
Jensen, Smedeland
36, 2600 Glostrup.

e

4g
8e
lob
Ile
Transport:

1.6320
2.6900
1.2950
3.0440

li

2.1760
0.9285
0.5170

o
o
o

2,0200
4.8660
2.2235
3.5610

saml.
erst.
12500
(forlig)

26.0245

9.7590

20.5725

35.7835

23510

n.3880

_Matr.nr.

Ikke tidl" Gravhøj sfredet
fredet
areal:
areal:

Transport:

26.0245

24
Beplantet
areal:

Fredet v. Erstatn.
kendelse pr. areialt:
alenhed:

Saml.
srst.
kr.
23510

9.7590

20.5725

35.7835

0.5240

1.1900
0.4280

1.1900
0.4280

1.7460
0.0380

1,326(.'
o

2.1751

Lodsejer nr. 5.
Landmd. Henry
Nielsen, Husby,
9690 Fjerritslev.
4c
4,b
_odse,ier

~.6660
0.4280

1000

1620

3.5740
0.9700

1200

5450

2.3251

2.3251

700

1630

0.4650

1.0875

1,1395

700

800

0.4680

1,7040

1.7040

700

1190

0,9360

1.7720

2.6801

700

1880

30.4051

49.7942

o

nr. 6.

Gdr. Carl Ejn3.r Fr.
_Møller,
Husby,
9690 Fjerritslev,
~2a
19]2

1.8280
0.9320

Lodsejer nr, 7.
Gdr. Arne lVJ:agnus
Jensen, Trustrup,
9690 Fjerritslev.
6b

0~1500

Lodsejer nr. 8,
Gdr. Niels Pedersen, Trustrup,
_9690 Fjerritslev.
0,6745

14~
Lodsejer nr. 9.

eHusmd. Niels Christoffersen, Trustrup, 9690 Fjerritslev,
1.2360

15E
Lodsejer nr.lo.

boelsmd. Niels Studs~aard Nielsen, Trustrup, 9690 Fjerritslev.
e16c
transport:

1.7441
33,6831

16.:t'i1Jl

361'l')
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-IMatr.nr. ~

Ikke tidl. Gravhojs- Beplan- Fredet v. Erstatn. Saml.
fredet
fredet
tet are- kendelse pr. are- erstntn.
kr.
areal:
a1enhed~
areal:
al:
ialt~

Transport~

33.6831

36140

16.1111

30.4051

49,7942

4.2240

()

4,224~

4.2240

850

3590

0,3020

0.8280

1.1300

1.1300

850

960

o
o

o

2.6200

1.c750
2,6200

600
1200

3790

2.3~~40

0.0080

0.116u

2.352u

800

18<30

0.6355

0.6640

0.160u

1.2995

1200
600

]\160

2.1521

o

CJ

2.1521

1200

2580

47.0357

17.6111

Lodsejer nr. ll.
Gdr. Jens Chr.Chri-;stensen, Siggårdsholm, 9690 Fjerritslov.
4d
eL~dSejer

nr. 12.

e Landmd
• K2rlo Stagsted, Husby, 9690
eFjerritslev.
4,§
Lodsejer nr. 14.
L andmel.Aksel Marius
Jensen, Husby, 9690
Fjerritslev.
6aa
9d

1.0750
2.6200

Lodsejer nr. 15.
Enkefru Marie Poulesen, Husby, 9690
:b'je:rritslev.
6n.b
_;L0dsejor

nr. 16.

Landmd. Carl Edv.
A2J11er, Husby,
9690 :B'jerrits1ev,
14.Q

Lodsejer nr. 17,
Chr.Lynge
Wiese, Trustrup
9G90 Fj8rritslov~
IJ2.:ndm(l.

elk

transport~

7)8.6551

64.6468

Solar)
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_Matr.nr.

Ikke tidl. Gravhøj s- Beplantet Fredet v, Erstatn,
fredet
areal:
fredet
kendelse pr.areareal:
alenhed:
ialt:
areal:

Transport:

Saml ..
erstatn.
kr.
50100

47.0357

17.6111

38,6551

64.6468

1.2650
1,3240

o
o

o

1.2650
1.3240

1200

3110

o

0.8850
0.2270

1.0950
o

3,0550
1.7000

1200
900

5370

0.7560
0.0230

1.6540
1.3040

2.4100
o

2.4100
1.3270

1200
600
400
800

2080

1.4550

1.4690

0.2530

2.9240

1200
600

2630

0.5800

o

o

0.5800

1200

700

56.0817

23.1501

IJodsej er nr, 19.
Landmd.Niels Sørensen, Husby,
9690 Fjerritslev.
50
5g
&odsejer

nr. 20.

e 1o.ndmd
..Mogens Chr.
storvo.ng, Vesterev,:ng, .~usbY, 9690
.FJerrlvslev.
61'
8b

2.1700
1.4730

Lodsejc;r nr. 21.
Gdr. Per Chr. Mogonsen, Husby, 9690
Fjerritslev.
6c

9~

.LodSejer

e

nr. 22.

Gdr. I.1>.Storvang
Danielsen, Husby
969u }l'jerri
tslev.
6ac
Lodsejer nr. 23.
Traktorfører Kaj Orla
Larsen, Husby, 9690
Fjerritslev.
8d

-

Transport:

424131

79,2318

63990

e
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Matr.nr.

Ikke tidl~ Grnvhøjsfredet
fredet
areal:
areal:

Transport:
Lodsejer

56.0817

Beplantet
arenl:

23.1501

42.4131

Fredet v. Erstntn. Saml.
kendelse
pr. are- erstatn.
ialt:
alenhed:
kr.
63990

79.2318

nr. 24.

Rusmd. Karl Elinius
Christensen, Husby
9690 Fjerritslev.
9.Q

0.2850

o

1.3690

1200
600

0.0460
0.0070
o

o
o
o

2.5910
1.2690
0.7100

1200
600

5450

o

o

1.3870

2000

2770

0.4080

o

o

0.4080

400

160

~ælleslod, ejere af
matr.nr.e 11,12,18,19,
20,21,22,25,26,3~,36.
1.8322

o

o

1.8322

o

o

eLodsejer

1.0840

1470

nr. 25.

(ti Landmd.

Vaf,ner Oluf
.Bondesen,
Husby 9690
wFjerritslev.
18a
20c

2.5450
1.2620
0.7100

251
Lod.sejer nr. 26.

Boelsmd. Richard Larsen, Husby, 9690
Fjerritslev.
lIR

e

Lodsejer

1.3870
nr. 27.

fhv. gilr.Knud Verner
G 'undersen Jensen,
Husby, 9690
Fjerritslev.

e 20.fl
Lodsejer

nr. 28.

Til ryddeliggøreIse
af losseplads på
fælleslodden udbetales til fredningsplanudvalget
laIt:

65.3099

23.4881

1500
42.4131

88.7980

75.340

------------------------------------------------------
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Erstatningsbeløbene

forrentes

fra denne kendelses

afsi-

gelse at regne og indtil do kan hæves med en årlig rente,
er l

% højere

konto,

end den Qf Danmarks

der er gældende

Erstatningerne
af Nordjyllands

e
e

Nationalbank

fastsatte

der
dis-

på afsigelsesdagen.

udredes

med 3/4 af statskassen

og med 1/4

Amtsfond.

Ingen af de ifolge

tingbogen

berettigede

gjort krav på andel i erstatningerne,
re at udbetale

panthavere

hvorefter

har

disse vil væ-

ejerne ubeskåret.

e

T h i
Do foran ommeldte
af det ligeledes
ført udbetales

b e s t e m m e s~

arealer

fredes

foran fastsatte

som fastsat mod betaling

erstatningsbeløb,

der som an-

med 3/4 af stntskasserl og med 1/4 af Nordjyllands

1I.mtsfond.
Sagen sluttet.

Bech.

H. Ovesen Nygaard.

Ejnar Damsgaard.

Niels Winthor.

"/,,

"/"
Udskriftens

rigtighod

Fredningsnævnet
Vestervig,

"/11

bekræftes.

for Thisteclkredsen.

den 12. september

1970.

Bech.
formand.

- 29 Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet

i henhold til

§ 19 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om naturfredning af 16. januar
1961 og er tillige indanket af 4 grundejere (lb.nr. 17, 20p 21 og 26)
med påstand særlig om højere erstatninger.
~~ed hensyn til de i kendelsen nævnte tidligere fredninger
bemærkes

p

at matr. nr. 10 ~ blev fredet ved fredningsnævnet s kendelse

af 31. oktober 1941~ matr. nr. 11

4

~p

nævnets kendelse af 4. september 1942

1

~i

4 ~ og 12 ~ ved frednings-

og samtlige stadfæstet ved

Overfredningsnævnets kendelse af. 20. januar 1943.
Overfredningsnævnet har den 7. juni 1971 foretaget besigtigelse i sagen og herunder forhandlet med grundejerne og disses repræsentanter samt med repræsentanter for fredningsnævnet for Nordjyllands amts nordlige fredningskreds~ Danmarks Naturfredningsforening

1

Fjerritslev kommune, Rigsantikvaren og fredningsplanudvalget

for Nordjyllands amt.
Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med følgende ændringer og tilføjelser~
I.

Fredningens omfang.

Den ved kendelsen fastlagte fredningsgrænse opretholdes
uændret.
~

II.

Frednin~ens indhold.

Det bemærkes

1

at "Nationalmuseet" overalt i kendeIsens tekst

skal ændres til "Rigsantikvaren".
a.

Kendelsens generelle fredningsbestemmelser

med den ændringp

at fredningsservituttens

opretholdes

punkt 2 udgår i sin helhed~

og at der i ~ rvituttens punkt 5 stk. l om anlæg af nye stier, efter
ordene "fredningsplanudvalgets
~
.,

handling med

jeren" .

foranstaltning" indføjes "efter for-

- 30 b.
uændret

KendeIsens specielle fredningsbestemmelser

opretholdes

bortset fra~ at den for matr. nr. 2 ~ Ågård hovedgårdy

y

KettruP1 (lb.nr. l) fastsatte bestemmelse udgår og erstattes af
følgende:
"Fredningen skal ikke være til hinder for~ at skoven fortsat drives forstmæssigt.
Det tillades fredningsplanudvalget

e

e
e

efter nærmere aftale med

ejeren at etablere en parkeringsplads i det nordvestlige hjørne af
matr. nr. 2 ~ Ågård hovedgård

o

På pladsen må opstilles fornødne

skilte 9 affaldskurve m.v."
III. \.Erstatninger.
Overfredningsnævnet har i det hele kunnet tiltræde fredningsnævnets erstatningsfastsættelser,

hvorfor man. over for de

ankende har fremsat tilbud om ydelse af samme beløb som tilkendt
af fredningsnævnet.
De fremsatte tilbud er accepteret af 2 af de ankende, medens
erstatningsspørgsmålet for 2 ejeres vedkommende (lb.nr. 21 og 26)
blev forelagt for taksationskommissionen.
Taksationskommissionen

~.

l

ir

har herefter ved en den 23. oktober

1971 afholdt taksationsforretning

fastsat erstatninger til de nævnte

2 ejere med uændrede beløb~ idet kommissionen ikke fan~grundlag

for

forhøjelse af erstatningerne.
Et kort nr. Th 114 udvisende grænserne for det fredede
område 9 ialt ca. 89 ha r~r vedhæftet n~rværende kendelse.
T h i

b e s t e m m e s~

Den af fredningsnævnet for den tidligere Thisted fredningskreds den 12. september 1970 afsagte kendelse om fredning af arealer
ved Husby Hole 9 Fjerritslev kommune

y

stadfæstes med de af det

- 31 -

tt foranstående

følgende ændringer'

I erstatning

tillægges~
Beløb

Navn og adresse ~

e
e
e

e

i ter.

L

Skovrider Tage OgstruP9
Tingskoven9 Bonderup
pr. 9690 Fjerritslev.

3.

Landmand Marius Nielsen9
Husby - 9690 Fjerritslev.

"

4.

Grosserer Steen Jensen9
Smedeland 36
2600 Glostrup.

"

5.

Landmand Henry Nielsen9
9690 Fjerritslev.

6.

Husby,

1.620900

"

Gdr. Carl Ejnar Fr. Møller,
Husby - 9690 FjerritslevQ

5.4509"00

"

7.

Gdr. Arne Magnus
Trustrup - 9690

1.630900

"

8.

Gdr. Niels Pedersen;
Trustrup - 9690 Fjerritslev.

9.

Husmand Niels. ~hristoffersen,
Trustrup - 9690 Fjerritslev.

1.190900

"

lO.

Boelsmand Niels Studsgaard Nielsen9
Trustrup - 9690 Fjerritslev.

1.880900

"

ll.

Gdr. Jens Chr. Christensen9
Siggårdsholm - 9690 Fjerritslev.

3.590900

"

12.

Landmand Karlo stagsted 9
Husby - 9690 Fjerritslev.

960900

"

14.

Landmand Aksel Marius Jensen,
Husby- 9690 Fjerritslev.

3.790900

"

15.

Enkefru Marie Poulsen9
Husby - 9690 Fjerritslevo

1. 880 p 00

"

16.

Landmand Carl Edv. Møller
Husby - 9690 Fjerritslev.

1.160900

"

17.

Landmand
Trustrup

2.580,00

"

Transport'

Jensen9
Fjerritslev.

Chr. Lynge Wiese9
- 9690 Fjerritslev.

800,00

50.100900

"

kr.
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--

Lb. nr.

Navn og adresse;

Beløb i kr.

Transport~

19.

Landmand Niels Sørensen~
Husby - 9660 Fjerritslev.

20.

Landmand Mogens Chr. Storvang)
Vestervang - Husby
9690 Fjerritslev.

21-

Gdr. Per Chr. Mogensen7
Husby - 9690 Fjerritslev.

~122u

-

Gdr. I.P. Storvang Danielsen
Husby - 9690 Fjerritslev.

"

Traktorfører Kaj Orla Larsen~
Husby - 9690 Fjerritslev.

"

24.

Husmand Karl Elinius Christensen~
Husby - 9690 Fjerritslev.

II

25.

Landmand Vagner Oluf Bonderup
Husby - 9690 Fjerritslev.

"

26.

Boelsmand Richard Larsen9
Husby - 9690 Fjerritslev.

27.

Fhv. gdr. Knud Verner Gundersen
Jensen~
Husby - 9690 Fjerritslev.

'e,23.

9

2.770,00

160;1)0 "

"

Til ryddeliggøreIse af Losseplads
på fælleslodden udbetales til
fredningsplanudvalget

."

"

75.280900

Ialt

kr.

=================

alt med renter 10% p.a. fra den 12. september

udbetalingsdagen9

bortset

1970 at regne til

fra det fredningsplanudvalget

tillagte

beløb af 1500 kr. som ikke forrentes.
Erstatningsudgiften
statskassen

fordeles

med 3/4 eller 56.462 kr. på

og 1/4 eller 18.818 kr. på Nordjyllands

Udbetaling

amtsfond.

af samtlige beløb har fundet sted.
Udskriftens
bekræftes

'I;

,"rI"

E.

rigtighed
~,'I.'

_",/,1_"
l ..
~

ensen

I

OVER FREDNINGSNÆVNET>

REG.NR.

I/~.

Udsli:r1ft
ef
YbNDEISESPROTOKOl.

OVERFREmnNGSNÆVNETS

1943, den 20.Janu6r,

'ar

af mundtlig

i sagen
af

o€ skriftlig

479141 angasende

Nr.

Kettrup-Gøttrup

afs8boe

Overfredningsnævnet

Votering

Frtldllirlb

fø1!iende

ef

Komn:une erl1verved8

par

et

Lyne,sreal

Arealer

Nord for

de

ved ItHuilby T-Tole" og

a f Area le r omkri ng "SkElCl r'høj en" •
D~n af' Natur·fr·t:dnint;rmævnet

1941 i Sbben arsegte

)l.Oktoher

rJævnet i Medfør

Fredninbsk~~delsen
"Den sydlige
"Chr'istensenlil

er

Nord for

t re Høje,

fredelil • aaa led es

el'!

nuværende

eller

Master,

Boder,

ef

og s8Gledes

indhegnes,
Telte

et

lieesom

elle:r'

Kenue

han er

i Husby,

Niels

Chr.

Kettrup

Sogn,

indtil

ne

Parcellen

per.

nE'r:! ske l forrli

At

Overfrednings-

lydende:

10a Husby,

den nordligste

Tilstand,

plantes

6aaled~s

Gaar'dejer

Matr.Nr.

200 Meter

den

Areal.

Del af

Lyng)od,

~mtsr8~dskreds

19. hvorhos

l ovenIiI ~

fm'stnævnte

af

Thisted

KOl1delse ef' forelagt

af Naturfrednine,s

af Ejeren

for

andre

~revlet

der

ikke

pan d~tte

Indretninger,

ca.

beligg~nde

hl:lnl iggende

VEl

Gjørup

i sin

maa bebygges,
ikke

b.-

mas anbringes

dl"ll'

virke

kan

IiIkæm-

mende.
Der till~celil
s i g,

pD

a

Are B l el t

Almenht:ldorJ a.t'lgflng

Gjør-up Christensen,
udredes

il

et

flttdes

og opholde

•

Erstatnineen.

der

t

dE;;r tilkend~s

Husby,

med Halvdelen

aætteii
af

peutelecerettibet.

til

S'ataksssen
er

Ejeren,

Gaa~dejer

Niels

500 Kr'. - fem Fundrede
og qalvdelen

Frednintsnavnet.

c~r.
Kroul:lr-,

af Thisted

for' Thisted

Amtsfond.

Amtsraads-

kr'eds"
Efter'
fra

Anmodning, af

1iI!tt'lit:s interesseret

OV6rfrer1nin~snrr'vnet

SidE;; har

Formanden

for

pas

Foranledning

Fredningsnævnet

den

-2 -

4 .Se ptember'
Ingvard

1942 fremsks ffet

Msrinulil

Ti lbud

sta e,st ed og Anton Pete r Møl] er

nærmer'e peaviste

Arealer

omkring

henholdsvis

MEtr.Nr.

llc,

henholdsvis

450 Kr.,

250 Yr.

er

et Udjævnil"'e:, af

indtefst1

Dl!ltte Tilbud
den 17.September
Udfærdigelse

af

Peder'st;;rJi. Ejendom
o~ Ljeren
at

har

denne

der

der'efter

sen,

sle"

at

omfattt.l"

Erte r nogen
hsvrlE. krævet

mindre

Ejer,

cand.jur.

Ken(le]sen

indgik

opLævet,

1500 Kr.,

hvi lket

Ovel'fredningsnævnet

fredede

de har
pas

samtidiB

en Højde

det

fredede

indgik

for

'l

pat;,

om,

hvis

at

Cr1l'. Gj ørup Christe

som prin-

en Erstatning

af Erstatningen

P8fi

til

aece pter'ede,

Træer,

idet

som foref1ndes

af

m og, Bt Nævnet kEln l:ræve,
ved Vejen

tillige

Gnnrdejerero,

ved Nævnets

særlig

4g,

Fjerr'itlilev.

fjernes

Areal,

Matr.Nr.

N.Vl11lumsen,

Areal,
1,5

og

~f Alfred

en Er·k1ærinB

subsidiært

imod por'hø'jeliitl

det

Del af

Gas rde jer' Ni~ls

paf) I~rednin~en

psa

Arenler

blill' Overfrednine,snævnet

2000 Kr.,

G&IH'dejeren

ed

pas 450 Fr.

porl1end11ng

Tilbud

ved

Ved S~l1el'e Opmaalin8

i d~t Areal,

Sag,f'0rer,

ntmr.81il

førstnævnte

til

accepteret

d~ pa8viste
tHI

Aastedmøde

med rlen er.kt:l"de

pas

d~ fl'i..clede Omr'6fJder'. som nu fO'l~er

ham ~n Er8tatnin~

tlUlilby. o~

cipalt

J.astedsmøde.

indbefattet

Ved nævnte
forhandlst

I Vederlaget

den 3 • .Januar' 1945 afg,ivet

Del af 4B er

er ti18a~t

imod Erstatninger

en GrlJsg,rav m.m.
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til1ie;e

ef

c1erelil Ejenc1om!"e,

er s f Ovet'frednin~tJnævn~t

det

Peder'sen,

om Freonlng
af

Rusby,

og 200 l'r.

~t Kor-t over
har

"SI,Elf1rhøjen"

4a og 126 af

1342 afholdt

med Kendelsen,

fr a Lodse jer ne Alfred

Forenstsltning,

langs

at

naAr

andre

Træer

med Ar~aletJ

sksl
(

fjer'nelil,

nssr

de efter

T h 1

b e

Nævnets

Nord for
Fole"
Gjørup
at

1941 afFl86te
de

Christensen

ved Nævnets
kan kræve,

idet

s1:al

t.il

par

nas r de r.sr
pas

ef

det

fjernes,

frededa
navr

det

fredede

hreal,

de efter

NielB

og idet

en f'øjde

et

Arerler

Gaar'dl"jer

til ll)O() Er.,

ved Føjene

ForDnstaltnin~,

med 4r'er.let,

TTdiigten.

Thist ed AmtsraAdskreds

Kommune er'hverv~de

dog for'højes

Træer

for

anE;aaenl~e Fredning

Erstatning,en

som forefindei

atsndre

Stlævnet. for

Kendelse

Kett.rup-Gøttrup

st.adfæstes,

Træer,

langs

fj,f

hindrende

t e ro ro e s\

li

Den af Natur- frednine
31.0ktot.er

Skøn virker

af

Lvngareal
ved "HUlilby

r,hr.

best,emnes,
~resl,

1,5

iærlig
Nævnets

fjernes

m, og at. Nævnet
ved Vejen
Skøn

-3virker

bindrenne

for

Udsigten.

Endvidere

fr'edes

1942 nær'mere paaviste
4g,

4a og 12a ef

Naturtilstand.
In~vard

Marinus

Arealer

ti1læb~Ci

St.Elbsted

Erstatning

benboldsvii

til

Pedersen

Alfred

af Efter'saret
pas

det

af

de kommer til
Ejere,

250 Kr.

i~drefattet

nen 4.september

Skaarhøjsl.l"

o~ Anton Peter

1942 af en r:rusgrav

paa~æld~nda

at

11

Arealernes

LI·50 Kr.,
er

Frednine!,snævnet

omkring

iaa1edelil

HUlilby_

ner

de for

et

Alfred

Møller,

alle
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og af et

for

Matr.Nr.

11c,
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~f Husby,

i

I Erst.atning

Udjævning

oppløjet

1 lØhet.
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Almenheden
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AdgaOb til

at
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har

Fredningsnævnet

f~rd~s

og opholde

sig

pas

Ar·ea lerne •

,
I

~

l

for

Thisted

P.O.v.
Frederik

I

,

>\mtsraedskreds.

V.Petersen.

FREDNINGSNÆVNET>

U d s k r i f t
af
Forhandlingsprotokollen
'.

for
Fredningsnævnet

I

•

~I
.....

for Thistedkredsen.

År 1970 den 12. september kl~ lo holdt fredningsnævnet

for

Thistedkredsen møde på dommerkontoret i Vestervig. Til stede
var formanden dommer Aage Bech, Vestervig.
Der foretoges:
Fredningssag nr. 198/1968

Fredning af Husby Hole-området.

Formanden bemærkede, at den nedenfor anførte kendelse l udkast har været forelagt nævnets øvrige medlemmer, fhv. amtsrådsmedlem, gårdejer H. Ovesen Nygaard, Kallerup pr. Thisted, borgmester, redaktør Ejnar Damsgaard, Fjerritslev, samt gårdejer
Niels Winther, øster Kjeldgaard pr. Fjerritslev, og at disse har
'erklæret sig enige i kendelsen. Han bemærkede endvidere, at samtlige af fredningssagen

omfattede lodsejere ved skrivelse af 31.

august 1970 er underrettet om tid og sted for kendeIsens afsigelse.
Herefter afsagdes sålydende
K e n d e l s e:
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F'O~h~~dli~~g'a~rotokolle~for Fredtl:i,ngsnævnet
.;~~ ',;.
Thisted Amtsraadskreds.
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.

:

.. ~
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:A~r 1941 den 31. Oktober Kl.·ly~ holdt Fredningsnævnet
I

sted Amtsraadskreds
~~.

..'

J

~

bestaaende af Amtsraadsmedle~,

\:'.

•

l

I

•

Vestergaard, Tilsted, og Proprietær

,,;

for Thi;

Gaardejer K.
1

...

,

•

.,

J

C.G~aves~n, Aagaard pr. Fjerrits
.~,

~l

.~

.

·'lev,'samt'Supplean:ten for Formanden, Domm~r i Nykøbi?-g ~ors, Begtrup
,

"

'

Hansen: Dommer Fog, Fjerritslev, Møde til Behandling, af
Sag angaaende Fredning af et Lyngareal mellem
,

l

(:

'f:'

"

"

Husby Hole og Skaarhøje tilhørende GaArdejer i
. ~', :" ~
Husby Niels Chr. Gjørap Christensen efter Be-

..

:.;:
.

'1

s'
!

. ' I.'

;... '

'-

...

~ :.

l:':"

"1

•

I

gæring af Formanden for Lokalkomiteen
, .

Thisted Amt under Danmarks Naturfredningsforening Læge K.Westh, Thisted.

,1"

\

•

Efter Forhandling
4-!

-

~

• l••

. . .'. . .

l 1

for

•

~I

..

,

,

O'':;:.

'Ol

affattedes Kendelse, 'der,Kl.l1k afsagdes saa-

'I

'

'l

"

lydende~'
K e n d e l s e :

Under denne Sag har Lokalkomiteen for Thisted Amt under Danr'

i;..

\

.

,

~.~ .

marks Naturfredningsforening

'

rettet Henvendelse til Nævnet om Fred•

o

., ,
,

ii:1.ng
af et i uberø'rt Tilstand henliggende Ly~ga~eal la,!.
Matr. Nr. lOl!:
Husby, tilhørende Gaardejer
•

i Husby Niels Chr.GjøruE Christensen,

\,.

l':

:.,1

r,;-'

l

l"

hvilket Areal strækker sig fra det af Kettrup-Gøttrup
· , .!.,

:

Kommune er-

. .,

~t ~

I

'.

hvervede Areal ved Husby Hole til Slugten ca 200 m Nord for den
~ordiigste af de paa Lynglodden beliggende tre Høje.
•

•

r

I

Til Motivering

:...

anfører Lokalkomiteen,

•

',:

li

er af
!•

stor landskabelig

~.

',.

Skønh~d, som nødig skulde ødelægges ved
•

~..

,Beplantning, B~byggelse

f

el. lign.
•

• l

Ejeren Gaardejer Niels Chr. Gjørup Christensen
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,'1
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I

:

•
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~
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~i.
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•
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•
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at det, paagældende Areal
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,

•

•
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I

har'protesteret
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'o,

\! .

mod Fredningen, men har efter Forhandling med Nævnet fremsat Tilbud
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•
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~
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· om Salg, ent~~ af det omtalte Areal, der søges fredet~ eller· af heie
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•
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l'"
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I

I Tilfælde af en Fredning har han paastaaet sig tilkendt Erstat.
,

"

• t'.

Nævnet har besigtiGet Arealet, og Nævnets Medlemmer er enige om
at det paagældende Areal bør fredes i sin nuværende Tilstand, saaledE

~

•

l

l

":

(~"

I ....
~~·:: ..
:

at "Area'1et""'''ikke
maa bebygges, beplantes eIler indhegnes , ligesom

."1 •.

der paa dette ikke mA.1'l
R.nbringes MR.ster, Boder, Telte eller a.ndre
Indretninger,

der kan virke skæmmende.

Der bør tillægges
sig paa Arealet,
af Kettrup-Gøttrup

4lmenheden Adgang til at færdes og opholde

der vil danne en naturlig Forbindelse

.

mellem det

.

Kommune erhvervooe Areal,

kaldet "Husby Ho
,.

hvorpaa der agtes opført et Mindesmærke og indrettet en Fest
og den af Nationalmusæet

fredede saakaldte

vil blive anbragt en Mindesten,

"Skaarhøj" , hv~r~

og som er beliggende

paa den
'j

stødende Parcel Matr.Nr.llc

Husby.

Der tilkendes Ejeren Gaardejer Niels Chr.Gjørup
Erstatning

for Fredningen,

herunder Almenhedens
,

Adgang til A

-,

et Beløb af 500 Kr., der uden Panthavernes
udbetales

Christe

Samtykke findes

til Ejeren, idet Arealet henligger

i hidtil udyrke

Tilstand.
Erstatningsbeløbet

udredes med Halvdelen af Statskassen

Halvdelen af Thisted Amtsfond.
\

'~ .

, . for Thisxed
,

PA.A.taleberettiget er Fredningsnævnet

•• fli

kreds.
T h i

b e s t e m ro e s

,

,

Den sydlige Del af Gaardejer i Husby , Niels ,Chr.Gjørup
,

..

-

Christensens

Lynglod Matr.Nr.lO~

Husby, Kettrup Sogh, indtil
.
200 Meter Nord for den nordliste af de pas Parcellen beligge

..

-

tre Høj~, fredes, saaledes at den skal forbliv~
sin nuværende Tilstand,

og ~aaledes at Arealet,
l

beplantes eller

,"

indhegnes,

.'

henliggende

i

ikke maa beby
t·

l

ligesom der paa dette ikke maa an

.. ,

Indretninger,

Master, Boder, Telte eller andre

der kan 'virke
"

skæmmende.

.

Der tillægges Almenheden Adgang til at færdes og opholde sig
paa Arealet.
. J....

Erstatningen,
I

"

I
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"

"
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"to \
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der tilkendes Ejeren Gaardejer.Niel~
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,
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,

'"

udredes med Halvdelen af Statskassen

"_
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r
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K.Vestergaard

.

~

- -------

..

C.GrA.vesen

•
KORT>

•
•

Fredningsgrænser:

•

sammenfaldende

lUe

med Skel

sammenfaldende

med Skel _.

Ilogoord I-Ioredgoard
-

. -

I

/
I
I
1.

Terrain ai

I

Hus!J!I 8!1

/
- 1

Sogn: Keflrvp

9"1

Herred: Yesfer- lian

----'."--- - .....

Amt: 7l7,sfed

,,1--':::---

UdiærdiR"et i Oktober
Direktoratet

•

/g45

tor .\\atrikubn·-æ!'lenet

"

""

,"
"

;~~
~\ '25e
,

,

"

00812.01

•
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00812.01
Dispensationer

•

l

•

i perioden:

22-10-1985 - 13-11-1997

FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds

~

,.

lt\

Banegårdspladsen 4, 9700 Brønderslev
Telt. 08 - 820388

Brønderslev, den

22. oktober 1985
Fs. 187/85

Miljøministeriet
Frednin~sstyrelsen
Amaliegade 13
1256 København K.

Nævnet har d.d. tilskrevet Niels Chr. Christensen, Sigudholsvej 219,
9690 Fjerritslev, således:

•
e

e

•

Nordjyllands amtskommune, amtsfrednin~skontoret, har den
15. februar 1985 indberettet, at der er foretaget opdyrkning af
en del af ejendommen matr. nr. lo ~ Husby By, Kettrup.
Ejendommen er undergivet fredning i henhold til overfredningsnævnets kendelse af 20. januar 1943 vedrørende lyngareal omkring
"Husby Hole" og "Skårhøjen".
Fredningen omfatter, ifølge fredningskendelsen, den sydlige
del af gårdejer Niels Chr. Gjørup Christensens lynglod, matr. nr.
lo ~ Husby, Kettrup, indtil ca. 200 m nord for den nordligste af
de på parcellen beliggende tre høje.
Ifølge kendelsen må arealet ikke bebygges, beplantes eller
indhegnes, og der er tillagt almenheden tilladelse til at færdes
og opholde sig på arealet.
Der er indhentet en udtalelse fra ejeren Niels Chr. Christensen, og fredningsnævnet har foretaget en besigtigelse.
Ejeren har under besigtigelsen oplyst, at han har været uvidende om, at arealet er fredet, da der i hans skøde kun er omtalt 4 fredede mindesmærker.
Det er under sagen oplyst, at det fredede areal på fredningstidspunktet var et hedeareal.
Amtsfredningskontoret har oplyst, at den nordligste del af
arealet er opdyrket på et tidspunkt mellem 1963 og 1979, og at den
sydligste del langs vestskellet er opdyrket efter 17. april 1981.
Ifølge fredningskendelsen skulle arealet henligge i sin daværende
tilstand, ligesom det ikke må hegnes.
~n(.

\30) \~- ~O.

.
'

•

Amtsfredningskontoret og Danmarks Naturfredningsforening
har ikke kunnet godkende, at der meddeles tilladelse til opdyrkning.
Fredningsnævnet kan ikke godkende, at det fredede areal af
matr. nr. lo ~ Husby er opdyrket, og det pålægges ejeren omgående
at ophøre med dyrkningen af arealet, og ejeren skal sørge for at
tilbageføre arealet som hedeareal.
Såfremt ejeren måtte ønske hegning i forbindelse med græsning,
må ansøgning herom fremsendes til fredningsnævnet.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse.
Genpart af denne skrivelse er sendt til Amtsfredningskontoret,
j. nr. 8-70-52-4/6-2-85, Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, Fjerritslev kommune.
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands amts nordlige fredningskreds

a

Banegårdspladsen

•

4, 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

Brønderslev, den

16. december 1986
Fs. 334/84

REG. NR. 8/0 A-

Miljøministeriet
Fredningsstyrelsen
Amaliegade 13
12~6 København K.
lil ~redningsregist6ret
til orientering", '}/
lI:l-P~~

Nævnet har d.d. tilskrevet hr. Dan Danielsen, Sigurdsholmsvej
9690 Fjerritslev, således:

174, Husby,

Ved skrivelse af 18. december 1984 har De ansøgt om tilladelse
til at foretage beplantning på Deres ejendom matr. nr. 6 ~ Husby By,
Kettrup.
Ejendommen er undergivet fredning i henhold til overfredningsnævnets kendelse af 25. april 1972 - arealer ved Husby Hole, Fjerritslev kommune, og ifølge kendelsen må arealerne ikke yderligere beplantes uden tilladelse fra fredningsnævnet og Rigsantikvaren, ligesom afdrivning og genplantning af eksisterende beplantning kun må foretages
med fredningsnævnets tilladelse.
Fredningsnævnet har to gange foretaget en besigtigelse af arealerne, og det blev ved besigtigelsen konstateret, at De for en del år
siden havde plantet nåletræer på den sydlige smalle del af matr. nr.
6 ~, og at De på et areal i fortsættelse heraf i efteråret 1986 havde
foretaget beplantning med nåletræer.
De har endvidere anmodet om tilladelse til at foretage beplantning på et mindre areal nordfor den på matr. nr. 6 ~ værende gravhøj, idet De oplyste, at det var vanskeligt at dyrke nævnte areal, da
arealet var for lille til kørsel med landbrugsmaskiner.
Arealet ligger inden for beskyttelseszone omkring gravhøje.
Rigsantikvaren, nu fredningstyrelsen, har meddelt, at der ikke
herfra kan gives dispensation til beplantning.
Formålet med fredningen var at bevare tilstanden og karakteren
af området, herunder at sikre det mod yderligere beplantning og bebyggelse, og da en tilplantning af ejendommen findes at være i strid med
ttfredningens
formål, finder fredningsnævnet ikke, at der er grundlag
for at meddele dispensation fra overfredningsnævnets kendelse og fra

tt
tt
tt

naturfredningslovens

r

iN'

§ 53.

F. 1J():; /1'1 ' 'lo

..

e

e
e
,e

Den i efteråret foretagne beplantning vil være at fjerne omgående og senest inden udgangen af december måned 1986.
Vedrørende beplantningen i den sydlige del af arealet kan nævnet meddele tilladelse til, at rødgran først skal fjernes inden julen 1987, medens ædelgran først skal fjernes i løbet af 6 år, det
vil sige inden udgangen af december måned 1992.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for
overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K. af bl. a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Afgørelsen for så vidt angår Rigsantikvarens afslag skal indbringes for Miljøministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. inden 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Afgørelsen er sendt til Amtsfredningskontoret, j. nr. 8-70-524/6-3-86, Amtsarkitektkontoret, Fredningsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Fortidsmindekontoret, j. nr. 53-5482, Fjerritslev
kommune.
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Telefon 01 . 13 36 38

Dan Danielsen
Sigurdsholmsvej

Dato:

07.04.87

J. nr.:

2104/70-1/86
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Husby
9690 Fjerritslev
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Ved en afgørelse af 16. december 1986 har Fredningsnævnet
Amts Nordlige Fredningskreds
plantninger

for Nordjyllands

pålagt Dem at fjerne nogle ulovligt

samt afslået at tillade yderligere beplantning

matr.nr. 6 ac, Husby By, Kettrup.

foretagne be-

på Deres ejendom

Denne afgørelse har De påklaget til Over-

fredningsnævnet.
Fredningsnævnets

afgørelse er truffet i medfør af Overfredningsnævnets

kendel-

se af 25. april 1972 om fredning af arealer ved Husby Hole, hvis formål er at
bevare stedets historiske atmosfære,

dets landskabelige

der alt kan gå tabt gennem uhensigtsmæssig

beplantning m.v.

der derfor bl.a. et forbud mod yderligere beplantning
ningsnævnet

og Nationalmuseet

I Deres ankeskrivelse

Kendelsen

indehol-

uden tilladelse

fra fred-

(nu Skov- og Naturstyrelsen).

har De dels ønsket fritagelse for at fjerne den allerede

foretagne beplantning på ejendommen

og dels ønsket tilladelse

de dele af ejendommen med skov, som var skovbevoksede,
nemført.

karakter og udsigter,

til at genplante

før fredningen

blev gen-

De har herved anført, at der er tale om arealer, som ikke egner sig

til egentlige markafgrøder,

men er velegnede til dyrkning af juletræer.

Det fremgår af sagen, at den allerede

foretagne tilplantning

for en del år siden og dels i efteråret
fredningsnævnet

1986.

Sidstnævnte

dels er foretaget

beplantning

har

pålagt Dem at fjerne omgående, medens den ældre beplantning

af

rødgran skal fjernes inden julen 1987 og ædelgran inde~ udgangen af 1992.
Over fredningsnævnet

Fu 10·1

har i en tidligere sag om tilplantning

af arealer aT en na-

2
boejendom

- matr.nr. 8 ~, 10 ~ og 11 ~, Husby By - afslået at meddele dis-

pensation,

idet tilplantning

fredningens

af arealerne

blev anset for at være i strid med

formål.

Over fredningsnævnet
Da tilplantning

skal udtale:

af de fredede arealer af Deres ejendom må anses for at stride

mod formålene med fredningens gennemførelse,
grundlag

for at træffe anden afgørelse

finder Over fredningsnævnet

end vedrørende

ikke

ejendommen matr.nr.

8 ~, 10 ~ og 11 ~, Husby By.
Over fredningsnævnet

kan herefter i det hele tiltræde

fredningsnævnets

afgørel-

se af 16. december 1986, som dels pålægger Dem at fjerne allerede foretaget
plantning

som anført foran og dels forbyder yderligere

tilplantning

be-

af ejendom-

men.
I sagens behandling
Afgørelsen

har deltaget samtlige

10 medlemmer

er truffet enstemmigt.

Mr;å-~e121sen

ftf-h
(

e
e

.'

J. Fisker
eksp. sekr.

'--f'.

af Over fredningsnævnet.

Ktj(1C.
fREDNINGSNÆVNET
NORDJYLLANDS
AMTS
fREDNINGSKREDS
JERNBANEGADE
12, 9800
Hf. 98925677.

fOR

OPJ,

NORDLIGE

Skov- og NaturstvMIl'lPn

HJØRRING

14MAR. 1991
Den 13. marts 1991.
FS 33/90.

Hedeselskabet,
Kirkebakken 7, V. Hornum,
9600 Ars.
Att. skovfoged

•
•

O'L.UI

Adolf Beeh Pedersen .

Ved skrivelse af 2. august 1990 har De på ejerens
vegne ansøgt om tilladelse til genplantning på to arealer af
ejendommen matr. nr. 16 e, Husby by, Kettrup, der er omfattet af
Overfredningsnævnets
kendelse af 25. april 1972 vedrørande fredning af arealer ved Husby Hole, Fjerritslev kommune.
Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn
ved skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens
§ 34 at meddele tilladelse
til genplantningen med henstilling om, at noget af genplantningen
kommer til at bestå af løvtræer.
Fredningsnævnets
afgørelse kan påklages til Overfredningsnævnet
af blandt andre ansøgeren, amtskommunen,
kommunen og Danmarks naturfredningsforening.
Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen
må ikke udnyttes før klagefristens
udløb. Er klage indgivet, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.
Tilladelsen

bortfalder,

hvis den ikke udnyttes

fra dato.
Med venlig

Munk-Petersen.

ti

MiIjoministeriet

Skov- og NaturstYl'elsen
J.nr. SN
Ak!.

nr.
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Den

kommune,

FS

3,

1992

ansøgt

Husby,

kommune

frednIngsnævnet

Kettrup

samt

af 25.
Derfor

lovens

aprIl

er omfattet

1972

er

vedr.

tInglyst

skal

voterIng

herved
har

en ny tOIletbygnIng

~endte
plan

sKItseproJEK[

bygnIng

l

tIllades

marts

nr.

25e

erstatnIng

for

af arealer

ved
den

efter

ken-

Husby
15.

Hole

februar

naturfrednIngs-

samtIdIg

at et enIgt
for

SIt

frednIngsnævn

vedkommende

overensstemmelse

en placerIng

træ med

foretaget

tIlslutnIng

forbIndelse

J

omfatter

trykl~prægneret

bygnIngens

meddele,

som

med

vIst

at tIldet

frem-

p~ oVLrslgls-

1992.

skal

således
tag

tIl

opførelse

belagt

nødvendIge

henlede

med

af en tOllet-

mørk

opgravnInger

vandværk

og kloak,

ansøgerens

tagpap.

Der

l forbIndelse
Idet

opmærksomhed

nævnet

l

på museums-

§ 26.

TIlladelsen

-

tIl

s tIlladelse

opført

TIlladelsen

lovens

på matr.

på ejendommen

besluttet

og med

,

af 17.

denne

tIl

af 18. marts

§ 34 nødvendIg.

skrIftlIg

lade

skrIvelse

af OverfrednIngsnævnets

frednIng

frednIngsnævnet

Jeg

•

13/92.

bygnIng.

deklaratlonsfrednlng

1967.

ved

en ny tOIletbygning

Ejendommen
delse

har

om tIlladelse

at opføre

en eksIsterende

med

1992.

F,jerrItslev.

FjerrItslev

ved

16. november

sIsterende
forudsættes

bygnIng
tIllIge,

fjernes,

gIves
samt

at der sker

under

forudsætnIng

at skr~nIngen
mIndst

fo rb l n d e l s e m e d a r b e j dets u d f ø r e l s e .

mulIg

af, at den

retableres.
terrænregulerIng

ek-

Det
l

Fredningsnævnets
frednIngsnævnet
marks

Ikke

er meddelt

før klagefristens
udnyttes,

den

medmIndre

-

ansøgeren,

pågældende.

IndgIvet,

opretholdes

bortfalder,

er 4 uger

TIlladelsen

Er klage

den

henVIses

tIl

j.nr.

påklages

til

amtskommunen

Over-

og Danfra

må Ikke

den

dag,

udnyt-

må tIlladelsen

af Overfredningsnævnet.
hVIS

den

- år fra dato.
Der

..

kan

Klagefristen

udløb.

Tilladelsen
den

andre

Naturfredningsforening.

afgørelsen
tes

af blandt

afgørelse

85-8-3 .

Ikke

udnyttes

In-
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FjerrItslev
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1992

ansøgt

Husby,

kommune

frednIngsnævnet

Kettrup

at opføre

en ekSIsterende

bygnIng.

samt

af 25.

aprIl

Derfor

lovens

1972

vedr.

skal

herved

voterIng

har

en ny tOIletbygning

sendte
plan

skItseprojekt
af 17. marts

bygning

samtIdIg

bygnIngens

af arealer

meddele,

ved

for

efter

ken-

Husby

den

15.

Hole

februar

naturfrednIngs-

at et enIgt

frednIngsnævn

for, SIt vedkommende

I overensstemmelse

en placerIng

omfatter
træ

som

skal

med

således
tag

med

VIst

at tIldet

frem-

på oversIgts-

tIl

henlede

opførelse

belagt

nødvendIge

tIlslutnIng

med

af en tOIlet-

mørk

opgravnInger

vandværk

og kloak,

ansøgerens

l

Idet

opmærksomhed

tagpap.

6er

forbIndelse
nævnet

I

på museums-

§ 26.

TIlladelsen
sisterende

bygnIng

forudsættes

tIllIge,

forbIndelse

med

t;

at der

arbejdets

OO

l 8 JAN. 1993

gIves

fjernes,

4t MllJømfnlldlrføl, linr. !R /::< II/I 'I~
:øl..

25e

1992.

foretaget

forbIndelse

lovens

-

nr.

erstatnIng

på ejendommen

besluttet

og med

I trykImprægneret

tIllades
denne

tIl

tIlladelse

opført

TIlladelsen

med

tIl på matr.

af Overfredningsnævnets

frednIng

tInglyst

af 18. marts

§ 34 nødvendIg.

skrIftlIg

lade

..

er omfattet

er fredningsnævnets

Jeg
ved

skrIvelse

om tIlladelse

deklarationsfredning

1967.

ved

en ny tOIletbygning

Ejendommen
delse

har

1- I

under

forudsætnIng

samt

at skråningen

sker

mIndst

udførelse.

mulIg

af,

at den

retableres.
terrænregulering

ek-

Det
I

FrednIngsnævnets
frednIngsnævnet
marks

er meddelt

før klagefrIstens

Ikke

udnyttes,

den

medmIndre

3

år

fra dato.
Der henVIses

kan

ansøgeren,

pågældende.

IndgIvet,

opretholdes

bortfalder,
tIl

j.nr.

Med

v/nI_I:.

I/~llt

er 4 uger

TIlladelsen

Er klage

den

påklages

Over-

og Danfra den

må Ikke

dag,

udnyt-

må tIlladelsen

af OverfrednIngsnævri~t.
hVIS

den

Ikke

85-8-3.

h\~en
!

Munk-Petersen.
'---

,

tIl

amtskommunen

KlagefrIsten

udløb.

TIlladelsen
den

andre

NaturfrednIngsforenIng.

afgørelsen
tes

af blandt

afgørelse

udnyttes

In-
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYllANDS
GL.TORV 6. 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

AMT.

Aalborg, den 7. september 1994.

Fjerritslev kommune.
Teknisk Forvaltning,
9690 F.ierritslev

f'S 45/1994; MatT.ltr. 4 g m.fl. Husby by. Kettrup. Om- og til~YK:ømgaf eksisterende
landbrugsbygp.jng. ( Deres j.nr. 24-4.
.

De har ved skrivelse af 29. juni 1994 fremsendt et projekt til om- og tilbygning af
ovennævnte ejendo~ der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. april 1972
om fredning af arealer ved Husby Hole. Efter kendelsen må der ikke foretages nogen
form for bebyggelse ..
Da der er tale om opførelse af en bygning til dels i, stedet for en eksisterende bygning
med samme areal og i det væsentlige med samme placering som denne, findes projektet
ikke at være i strid med fredningens formål.

fe

I medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,tillader nævnet derfor, at der sker
om- og tilbygning i overensstemmelse med de fremsendte skitsetegninger. Det skal dog
fremhæves. at det er en betingelse for tilladelsen, at der anvendes ensartet taghældning
og tagmateriale samt hvidkalkede/malede facader.
Tilladelsen kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet og må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

FREDNINGSNÆVNET

•

BADEHUSVEJ
TELEFON

FOR NORDJYLLANDS

AMT

17, 9000 AALBORG

96 30 70 00

Aalborg,

Nordjyllands

den

13.11.97.

Amt,

Landskabskontoret,

REG. NR.

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg

FS 53/1997:
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Forslag

til plejeplan

for Husby Hole og gravhøjen

Skårhøj.
De har til nævnets

behandling

fremsendt

jeplan for Husby Hole og gravhøjen
Overfredningsnævnets

kendelse

et forslag

til ple-

Skårhøj, der er fredet ved

af 20. januar 1943 og 25. april

1972.
Ved skrivelse
godkendelse

af 4. november

til etablering

1997 har De anmodet om forhånds-

af et trådhegn som nævnt

punkt 4 og indtegnet

på bilag l.

Der meddeles

tilladelse

trådhegn

herved

på matr.nr.

som et fintrådet,
fornødne

stenter

11 c, 4 g og 12 a Husby,

glattrådet

vens

§

der

eller lignende

er truffet

for Naturklagenævnet.

des til Fredningsnævnet.
klagefristens

udløb

for plejeplanens

§

nævnte
sogn,

adgang.

godkendelse.

af naturbeskyttelseslo-

9,stk. 4, kan inden 4 uger

Skriftlig klage skal indsen-

Tilladelsen

og bortfalder,

inden 3 år.
Sortsøe

Kettrup

for offentlighedens

i medfør

50 og forretningsordenens

indbringes

af det

hegn på vilkår, at der etableres

Der tages i det hele forbehold
Afgørelsen,

til etablering

i planens

Jensen.

må

ikke udnyttes

inden

såfremt den ikke udnyttes

Bilag 1
~

..

\

(J'

skitse for plejeplan ved skårnøj, \ll1sbY hole

a
~ 12

I
J
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BortS
af gyvelbuske: området er markeret med JI{I/
Rydning
af nåle- bevoksning incl. selvsået opvækst: markeret med :\<
løring
s
Nedsløring af selvsået røn: området er markeret med t
Hegns\inie er markeret med

0-

o-o
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00812.01
Dispensationer i perioden:

I

)

07-11-2007

-HiNt 08/2.
Onsdag, den 7. november 2007afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland,
nordlige del besigtigelse i
FS 45/2007:

Ansøgning om tilladelse til at fjerne læbælter nord og syd for holen
samt til at opsætte et bord med bænke på holen på arealer der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. april 1972 om fredning af
arealer ved Husby Hole.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det ministerielt
udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem
Mogens Richter.
For Jammerbugt Kommune mødte Annemarie Steffensen,
For Miljøcenter Aalborg mødte Nils Schou,
Lodsejerne Kirsten og Egon Korsbæk, N.C. Gjørup Christensen, Per Kristian Mogensen og Jan Larsen var mødt.
Der fremlagdes Jammerbugt Kommunes tillæg af august 2007 til plejeplan
af september 1997, godkendt af fredningsnævnet den 3. september 1998.
Det fremgår af fredningskendelsen, at yderligere beplantning kræver tilladelse og at arealerne skal henligge i den daværende tilstand. Afdrivning og
genplantning af eksisterende beplantning kræver fredningsnævnets tilladelse. Selvsået trævækst kan fjernes. Nævnet fortolker bestemmelserne således,
at fjernelse af eksisterende beplantning uden genplantning ikke kræver tilladelse.
Det oplystes, at der særligt ønskes fjernelse af ældre hvidgranbeplanninger.
Der var enighed om efter kendeisens formulering at nævnets tilladelse hertil
ikke kræves.
Det fremgår afplejeplanstillægget, at der vil fremkomme ansøgning om dispensation til opsætning afbord og bænke på holen.
Nævnet bemærkede hertil, at opstilling på holens top vil være mindre hensigtsmæssig navnlig efter den foreslåede fældning af beplantning.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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Side 2/2
Kopi er fremsendt til :
1. Per Therkildsen,
2. Mogens Richter,
3. Jammerbugt Kommune,
4. Miljøcenter Aalborg,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Danmarks Naturfredningsforening,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Kirsten og Egon Korsbæk,
9. N.C. Gjørup Christensen,
10. Per Kristian Mogensen,
11. Jan Larsen.

København,
art Hans Borglykke,

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg, tlf. 96307000
Aalborg den 9. september 2013
Jammerbugt kommune
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
ktj@jammerbugt.dk

FS 9/2013 - Friluftsgudtjeneste på Huseby Hole beliggende på ejendommen, mat.nr. 25d Husby, By, Kettrup i Jammerbugt kommune
_____________________________________________________________

I brev af 29. august 2013 har Jammerbugt Kommune oplyst, at det pågældende alter opbygges i primitiv stil af rafter af træ, som bindes sammen af
reb/tov. Alteret, hvis størrelse er på ca. 2-3 m² nedtages efter arrangementets
afholdelse. Der anvendes en eksisterende parkeringsplads og der opstilles ikke yderligere foranstaltninger på pladsen. Kommunen har også skønnet, at
antallet af deltagere ikke væsentligt overstiger, hvad der sædvanligvis kan
komme af besøgende på Husby Hole.
Fredningsnævnet er enig med Jammerbugt Kommune i, at arrangementet efter de nu foreliggende oplysninger ikke kræver nævnets tilladelse, og sagen
vil derfor blive sluttet uden yderligere.
Kopi af dette brev er sendt til Naturstyrelsen, Det Åbne Land, (j.nr. NST4112-01562), att. Mette Hald Simonsen til orientering.
Med venlig hilsen

Niels Bjerre

