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Udskrift----.------------af
OVERPREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTO~OL.

Aar 1944, den 8.December, afsagde Overfrednings~net
pae Grundla~ af mundtlig o~ skriftli~ Voteri~ følgende

K e n d e l s e
i Sa~en Nr. ~85/l9h4 vedrørende predning øf det nordvest for
sæby KØbstød liggende ftGedebjær~ft i Volstrup So~n.

Den af Frednin~snævnet for H~ørriM AmtsrøAdsk~eds. den
26.Ma~ 1944 afsagte Kendelse er saalydende:

"Pre Danmarks Naturfrednin~Bforening hør H1ørrin~ Amts
Fredningsnævn modtaget Forslag om, øt Toppen af det Nordvest
for sæby Købstad liggende "Gedebjer~etft , Matr.Nr. 2~ Øksenhede
i Volstrup So~n, fredes sealedes, ~t der sikreB.Of~entligheden
Ad~an~ hertil ad fornøtlne Adgan~sveje.

Til Støt.te for dette Porslag er ønført, ~t qedeb1er~et
hvert Aaar besøges af en Mæn~de Mennesker, ssavel Turi~ter som
Sæbys egen Befolkning, pea Grund af den storslaaede Udsi~t. der
haves derfra. Offentligheden her imi~lertid ingen Ret til denne
Benyttelse øf Arealet, og Eieren kan, nser han ønsker det, sparre
for.Ad~8ngen til Gedebjerget. Der er for Tiden ingen egentlig
Adg8n~svej til Toppen. de omliggende Jorder er bortlejede,
og Lejerne bar vel ikke forbudt Besø~ P~8 r.edeb~er~ets ToP, men
Indhegninger vanskeliggør Ad~angen, og Besøg kan naarsomhelst
give Anledning til Gnidni~er. Der ønskes derfor sikret Offent-
ligheden Adgang til en passende stPr Plads pea ~kketoppen, og
at der udl~ges de fornødne A~~sveje dertil.

Sammen med Ejeren af Matr.Nr. 20, og Repreesentanter for
de i Fredningen interesserede. nemlig Sæby Bvre~d, Naturfred-
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ni~s~omiteen for Sæby KØbstad og Sæby Turistforening. her Fred-
nin~snævnet besigti~et Gedebjerget og konstateret. at der fra
BRkkens Top er en overordentlig smuk Udsi~t mod Nord op mod de
fredede Bakker ved Frederikshavn. mod øst over Katte~at og mod
Sydøst over Sæby KØbstad. Nævnet finder. et der er ~od Grund
til ved Fredning at sikre Offentli~heden Adge~ til denne smukke
Udsil;l;t,.Og a8Jntidig finder Nævnet. et en pee Bakkens sydøstre
Skrsaning ~igBenoe 1111e me~et e.1endommel1g Hø,1mose b~ fredes. ,'t~, _,;

-i- ,,-: l
Denne. Højmose ligge~ p88 Matr.·Nr. l~a s·f Øksenhede i Volstrup SOlZ:n•.(('1'.:

og dette Ma~r.Nr. tilhører 0~S8a Ejeren at Matr.Nr. 2~.
Pes Næwnets Foranledning er der at Landinspektør Knud

Rasmussen udtæådiget det under Sagen fremlagte Kort. pøa hvil-
2

ket er a~ket med grøn Farve ~7l0 m sf Gedebjergete Top paa. 2
Matr.Nr. 2~ og den 2480 m store Højmose pea Matr.Nr. l3~ 8amt
med- g~l Farve to til disse Arealer førende ~.OO m og 3.77 m.
brede Stier. For Nævnet er der till1~e fremset Ønske om. at
der-tra den fredede Bekketops vestre Side udlægges en AdgsnlZ:s-
vej langs Skellet til Matr.Nr. l2!. og 16 hen til en over lidst-
nævnte Matr.Nr. værende VeL .

Nævnet har vedtaget et frede af Gedebjer~ets Top ~7l0
2 2m af Matr.Nr. 2~ Øksenhede i VDlstrup Sogn og 2480 m af

Matr.Nr. 1~!.ssmmesteds. og at der til de fredede Arealer ud-
lægges Adgangsveje. som pa8 det fremlagte Kort vist. hvorhos
der tillige udlægges en 3.00 m bred Sti fre det fredede Areal
paa Gedebjergets ToP mod Vest langs Skellet af Matr.Nr. 12~
og 16 Øksenhede til Vejen. der fører over sidstnæwnte.Matr.Nr.

Arealerne fredes s8aledes. at de ikke mae bebygges. be-
Plantes eller opdyrkes. men Bakketoppen maa benyttes som Græs-
mark. De fredede Arealer og Adgangsvejene skal af Ejeren for-
synes med Hegn. hvor det findes nødvendigt af Hensyn tIl hans
Ejendoms Drift. Som ErstatninlZ:for Ulemper o~ Driftsforstyrrel-
ser ved Fredningen semt for Ud~lfter ved ~nl~ ef Ad~angs~eje o~
opseetnl~ ef Hegn ydes der E-.1eren.Fru Rep;nh11d Arenfeldt. Sæby-
~eerd. 5000 Kr •• der udredes med 2~ et statskassen o~ l~ at R1ør-
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ri~ Amt. sæby ByraBd her paetaget si~ et vedli~eholde Adgens-
vejene til de fredede AreRler OF. He~nene ved disse.

Prednln~skendelsen vil være et tinglyse paa de paa~ældende
Matr.Nr. Pa8teleret bør tilkomme Eieren O~ Hjørri~ Fred-
ni~Bnævn.

Thi bestemmes:
De ovennævnte Areeler ef Mstr.Nr. 2~ o~ 13a et Øksenhede

.i Volstrup So~n fredes paa de anførte Vilkaer. og .der pdlæRges
de fastsatte Adga~sveje. Sæby Byrasd ved1i~eQolder Adg8n~SVftje
o~ Regn. l Erstetni~ udbetales til Eieren. Fru Ragnhild Aren-
feldt. Sæbygaard. ~OOO Kr •• åer udredes med 2~ af Statskessen
og 1/3 ef Hjørring Amt.

Predningskende1sen tinglyses paa de paagældende Matr.Nr.
Peeta1eret tilkommer Ejeren og Hjørring Amts Fredningst;læVn."

Kende1sen.er forelagt OverfredningsDævnet i Medfør ef
Neturfreonlngslovenø § 19.

Overfredningsnawnet har den 24.August 1944 besigtiget de
fredede Arealer OB her herunder forhandlet med Ejeren ef Arealer-
ne. Fru Ragnhild ArenfAldt • ved GOdsejer Arenfeldt.

Det blev herved fasts1aaet. at der ikke bliver Tale om
Græsning et Kreaturer i L.-drift peø den fredene.Del ef JlGede-
bjærget". Bt Almenheden har Ret til Ophold pas dette Areal. og
et Stien mod Vest fra Bakketoppen skal forlØbe paa fornævnte Mstr.
Nr. 2g"hvorhos man konstaterede. fltden Sti. der.fre Vejen til
Øksenhede vil blive ført til "Gedebjærget" • vil gas over Ejendom-
men,Matr.Nr. lå. l! og l~ et Sæbygaard Hove~gaard og 13! af
Øksenhede, der alle hører under Sæbygeard.

Med Hensyn til Fordelingen ef Erstatningsudgiften mas Over-
•fredningsnævnet mene. at de i Naturfredningslqvenø § 17. 2.Stk ••

snførte Betingelser for st paalægge Statskassen at udrede to
Trediedele sf Udgiften ikke er tilstede.

Det maa derimod anses for rimeligt. at det 1 Medf~ st
ssmme Paragrefs 3.Stk. psalæages Sæby Kommune et udrede en pas-
sende Del et Erstatningen. Man har derfor meddelt Sæby Byrsed.
at Overfre(lningmævnet vil være sindet et psalægge Konununen et
udrede 1000 Kr. ef Udgiften. OB her herefter modtaget Under-
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retning om, et B,yrredet i et den 10.Oktober 1944 efholdt Møde
", enstemmigt her vedteget et udrede dette Beløb •

• De Overfredningsnævnet iøvrigt 1 det væsentlige ken til-
træde det i Fredningskendeløen anførte, vil denne være et sted-
fæste med de ef det foranstaeende følgende Ændringer.

T h i b e ø t e m m e s:
Den ef Fredningsnævnet for Hjørring .mtsre~dskreds den

26.»8j 1944"~t"segte 'K'e'~dei~~-v'~'dr~~~d~"F;e"d~1'~'~f det nord-
vest for Sæby KØbsted liggende "Gedebjærs· i Volstrup Sogn

;., f I '!1' -rJ t ~ ~ - ..... : \"" .1::-. lJ t1 ·rr· ,- . ;'. :~.:<~[ 1 r.' -l· "tl,lesteatæsteø med de et det forenstaaende t~lgende Ændringer.
r I '\'4,~" , :1 t - •. \ ql '. ,- 'il.' ,I . "'1', ... ; :; ,1~ .•
Erstatningen 5000 Kr. udredes med 1000 Kr. et Sæbv

::-~ ~ I ;T l • ~lKommune, 2000 Kr. et Hjørring Amtstond oS 2000 Kr. et Stets-
·,.,·t .. ,".'l;'t' , " l . c 'lkassen.
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Fredningsgrænser:
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1944 den 26.Maj Kl.lO holdt Frednin6snævnet for Hjørring
Amt Møde paa Dommerkontoret i Frederikshavn.

Til Behandling forelaa Sagen om Fredning af Matr.Nr.2c Øksenhede
Volstrup Sogn m.fl. "Gedebjerget".

Til Stede var Formanden Dommer Sthyr, Frederikshavn, der afsagde
saalydende af samtlige Medlemmer tiltraadte

K c n d e 1 s e :

Fra Dalmarks Naturfredningsforening har Hjørring Amts Frednin:js-
nævn :nodtaget Forslag om, at Toppen af det Nordvest for Sæby Købstad
liggende "Gedebjerget", Matr.Nr.2c Øksenhede i Volstrup Sogn, fredes
saaledcs, at der sikres Offentligheden Adgang h~rtil ad fornøden Ad-
gangsveje.

Til Støtte for
beSøg~ en 'ængd
ning, ~run\ af

dette Forslag er anført, at Gedebi~ hvert Aar
Menn~sa~u~som bys egen Befolk-

'n sto~aedelu~t~haves' derfra. Offentlig
heden har imidlertid ingen Ret ~enn ... Benyttelse ,a~let, '1
Ejeren ~~rlla~k~' s ærre for Ad~~~debj~get.

Der er ~Ti~in6en egentlig Adgangsvej til Toppen, de omliggende
Jorder er bortlejede og Lejerne har vel ikke forbudt Besøg paa Gede-
bjerg~, ~d .. gn~er van'~ør AdgangedBel';k.an
naar~ ~A~~g til G~6e~. Der ~er~ikret
Offentligheden Adgang til en passende stor Plads paa Bakketoppen, og
at der udlæmsel.:) f~r~dgangsvejf~./ ~ / ~

Sammen O~n~~.Nr.2c A ~~s~te:7r de i Fred-
ningen interesGcrede, nemlig Sæby Byraad, Naturfredningskomiteen for
Sæby Købstad og Sæby Turistforening, har Fredningsnævnet besigtiget
Gedebjerget og konstateret, at der fra Bakkens Top er en overordentlig
smuk Udsigt mod Nord op mod de fredede Bakker ved Frederikshavn, mod
øst over Kattegat og mod Sydøst over S~by Købstad. Nævnet finder, at
der er god Grund til ved FredninJ at sikre Offentligheden Adgang til
denne smukke Udsigt. Og samtidig finder Nævnet, at en paa Bakken syd-
østre Skraaning li~gende lille meget ejendommelig Uøjmose bør fredes.
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