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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSWEVNETS KENDELSESPROTOKOL.------------------.----.-----------------

Aar 1944, den 26.November. øf.sagde Overfredningsnæwnet pas
Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

K e n d e l 8 e
i Sagen Nr. 586/1944 vedrø.rende Fredning af de skovbevoksede Ejendom-
me Matr.Nr. Ih og l~ af Sæbygsard Hovedgeerd, Vo1strup Sogn.

Den af Fredningsnævnet for Hjø.rrlng Amtsreadskreds den 26.
Msj 1944 AfSagte Kendelse er sas1ydende:

"Fra Denmarks Nsturfredningst'orening hlø Hjftring Amts Fred-
ningsnævn modtaget Forslag om Fredning af Matr.Nr. 1~ og la et Sæby-
geard Hovedgaard i Vo1strup Sogn.

Til støtte for dette Porslag er enført, at de nævnte Metr.
Nr., der begge er bevoksede med Skov, stØder op til den fredede
Del ef Sæbygsard Skov og et en seeden Fredning pea landskebe1ig
værdirunMaede vil arrondere de tidlteere gennemførte Fredninger
1engs Sæby Aa.

Nævnet her besigtiget det omhandlede Areal, hvoraf en Del
er gammelt Egekret med enkelte større Ege iblandt, og den øvrige
Del er bevokset med en Blanding af BØg, Fyr og Grsn. Det er et ejen-
dommeligt Skovparti, der fortjener at bevsres BS8 nogenlunde
uforandret, og da det stØder op til den fredede Del af Sæbygasrd
Skov, har Nævnet ~lndet det r~Btigt, at det bevares ved predning,
88aledes at Hugst kun mae finde Sted etter Udvisning et' en af Fred-
ningsnævnet udpeget- Skovrider.

Af Arealet udgør Matr.Nr. lb, der tllhfter Fru Ragnhild
Arenfeldt, Sæbygaard. oe 27.000 ef og Matr.Nr. la, der tllh~er
Fru s. Stenholm et'.alborg., 2955m2.

Nævnet har vedtaget at frede Matr.Nr. Ih og la mod en Er-
statning af 2700 Kr. for Matr.Nr. lh og ;00 Kr. for Mstr.Nr.
la, sasledes et Erstatningen udredes ef statskassen og Hjørring Amt
med Halvdelen ef hver.
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Kreditforeningen ef jydske Landejendomsbesiddere i Viborg
har som Panthever i Mstr.Nr. l~ fremset Passtsnd om, et Halvdelen
ef Erstatningen indbetales som AfdraB pas Kreditforeningens Lasn.
Ejeren her ikke protesteret mod denne Pe8stend, og Nævnet her
fundet det rimeligt, et Peastanden tages til Følge.

Fredningskendelsen vil være et tinglyse pe8 de psagældende
Matr.Nr. Der vil være at tillægge Ejeren og H1ørring Amts Fred-
ninEsnævn Pestaleret.

T h i b e s t e m m e s:
De skovbevoksede Arealer pas Matr.Nr. l~ og lu at Sæby-

gasrd Hovedgaard i Volstrup Sogn fredes og beveres i deres nu-
værende Tilstend, s8aledes at Hugst kun maa finde Sted efter
Udvisning at en af Fredni~gsnævnet udpeget Skovrider.

Som Erstatning tillægges der Ejeren ef Matr.Nr. l~, Fru

Ragnhild Arenfeldt, Sæbygssrd, 2700 Kr., og Ejeren at Matr.Nr.
l~, Fru S. Stenholm af Aalborg, ~OO Kr. Af Erstatningen til
Ejeren af Matr.Nr. l~ indbetales Halvdelen til Kreditforeningen
ef Jydske Landejendomebeeiddere i Viborg Bom Afdrag paa Leen.

Erstetningerne udrede. af Stetskassen og H1ørring Amt med
Halvdelen et hver.

Fredningskendelsen tinglyses paa de paagældende Matr.Nr.
Paetaleret her Ejerne og HjørrinB Amts Fredningsnævn.-

Kendelsen er torelagt Overfredningsnævnet i Medfør ef
Naturfredningslovens § 19.

De Overfredningsnævnet, som den 24.August 1944 har be-
sigtiget de fredede Arealer, i det væsentlige kan tiltræde det
iKendeleen enførte, vil denne være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e B:
Den af Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrsadskredl den

l

26.Maj 1944 afsagte Kendelse vedrørende Frenning ef de skovbe-
voksede Ejendomme Matr.Nr~ lh'og'l~ af sæbygaerd Hovedgeerd,
VolstruP Sogn, stedfæste ••
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Peet.leret med Hensyn til Fredningsservitutten tilkommer

alene Fredningsn~net for Hjørring Amtsreedskreda.
P.o.v.

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

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

Til Behandling forelaa Sagen om Fredning af Matr.Nr.lb og lu
Sæbygaard Hovedgaard, Volstrup Sogn.

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

K e n d e l s e :

Fra Danmarks Naturfredningsforening har Hjørring Amts Frednings-
nævn modtaget Forslag om Fredning af Matr.Nr.lb og lu af Sæbygaard
Hovedgaard i Volstrup Sogn.

T~tøtr f~~~an~a~vnte Matr.Nre.
der b~ ",vokside m~v,'~r ~il deJ fredede Del af
Sæbygaard Skov, og at en saadan Fredning paa
Maader;;- alron~rI de ~~ gennemf te

~e~~~t omhandlede Areal,

landskabelig værdifuld
dni er lan~ Sæby Aa

en Del er
gammelt Egekrat med enkelte større Ege iblandt, og den øvrige Del
er be~ ~~di!f af Bøgl~og Gran.åer epndom-
melig~aI'ti:" dlr ~ene:r- at ~~ sa~nde~randret,
og da det støder op til den fredede Del af Sæbygaard Skov, har Nævnet

. .
fundet det~tigi' at det bevare.\ve~dn~. s~e:es at Hugst
kun m~ . S~ ~t~ Udvisning f~f ~i~vnet udpeget
Skovrider.

Af Arealet udgør Matr.Nr.Ib, der tilhører Fru Ragnhild Aænfeldt,
2Sæbygaard, ea 27000 m og Matr.Nr.lu, der tilhører Fru S.Stenholm af

2Aalborg, 2955 ID •

Nævnet har vedtaget at frede Matr.Nr.lb og lu mod en Er~tatning
af 2700 Kr. for Matr.Nr.lb og 300 Kr. for Matr.Nr.lu, aaaledes at
Erstatningen udredes af Statskassen og Hjørring Amt med Halvdelen af
hver.

Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere i Viborg har
som Panthaver i Matr.Nr.lb.fremsat Paastand om, at Halvdelen af Er-
statningen indbetales som Afdrag paa Kreditforeningens Laan. Ejeren
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År 1957, den 30. oktober, afsagde overfredningsnævnet p~ grund·
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

tillægskendelse
i sagen nr. 586/44 vedrørende fredning af de skovbevoksede ejen-
domme matr. nr'. l~ og l~ af Sæbygaard hovedgaard, Valstrup sogn.

Ved en af fredningsnævnet for Hjørring amt den 26. maj 1944
afsagt kendelse, som stadfæstedes ved overfredningsnævnets kendelse
af 26. november 1944, bestemtes, at de skovbevoksede arealer af
matr. nr. l~ og l}!af Sæbygaard hovedgaard, Volstrup sogn, fredes
og skal bevares i deres daværende tilstand, s81edes at hugst kun
må finde sted efter udvisning af en af fredningsnævnet for Hjørring
amt udpeget skovrider.

Den 19. februl;ir1957 har fredningsnævnet fremsendt et af HjØl'-
ring amts vejinspektorat udarbejdet projekt af 25. september 1956
til en asfalteret kørevej fra Kildevejsbroen i Sæby syd om Sæby
kUlhotel til et punkt på den nuværende kørevej fra skovvejen til
Sæbygaards skov. Vejen vil passere over de ved den fornævnte ken-
delse fredede arealer.

Fredningsnævnet har indstillet, at projektet godkendes, 8åledeR
som det er beskrevet i amtsvejinspektørens skrivelser til formanden
fOl'fredningsnævnet af 28. september 1956 og ll. februar 1957.

Da overfredningsnævnet kan tiltræde denne indstilling, vil
overfredningsnævnets fornævnte kendelse være at ændre i overens-
stemmelse hermed.

Overfredningsnævnet meddel te under 20. maj 19CJ7 fredningsnævnet

~ - - ----------
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til videre foranstaltning, at tillægskendelse i overensstemmelse
med foranstående ville blive udfærdiget.

T h i b e s t e m m e s :
Den af overfredningsnævnet den 26. november 1944 afsagte

kendelse vedrørende fredning af de skovbevoksede ejendomme matr.
nr. lE og 1~ af Sæbygaard hovedgaard, Vo1strup sogn, skal ikke
være til hinder for udførelsen af det af Hjørring amts vejinspek-
torat udarbejdede vejprojekt af 25. september 1956, s~ledes som
det er beskrevet i amtsvejinspektørens skrivelser til formanden
for'fredningsnævnet af 28. se"ptE~mber1956 og 11. februar 1957.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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F. rtage
overfredningsnævnet s sekretær
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