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Lindenborg Å

INDHOLDSFORTEGNELSE
- kendelser af 1/3 og 24/8 1946 (Ofn - 587/45) om stadfæstelse med

ændringer - bl.a. arealindskrænkninger - af
- kendelse af 27/6 1944 (nævn - 3/43) om fredning af ådal, status

~ quo, forbud mod regulering af åløb.
- Oversigtskort med tekst
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MAT R I K E L FOR TEG N E L S E

(ajour pr. I /~ 19ti" )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre: .

9Q, 9~, 44~, 44b, 44Q Rebild By, Skørping
la, lQ, 2g, 21, 21, 3Q, 3~, 4~, 5~, 6~, 7~, 8h, 9b, 9Q, 10, 19~,
20a, 22a, 22b, 22Q, 22d, 22~, 22f, 22&, 22h, 22i Oplev By, Gravlev
5a, 5~, 6 7~, 7~ Oplev Tved, Gravlev
la, lQ Røde Mølle, Årestrup
l~, 2~, 2Q, 21, 3b, 4b, 5Q, 6Q, 8~, 9a, 9~, 9g, 10~, 10f, lOg,
101, lOk Ersted By, Årestrup
57, 59, 66 Rold By, Rold
l~, lf, 19, Ih, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 Nørlund Hgd., Ravnkilde
9Q, 14~, 24 Skårup By, Ravnkilde

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.: C> \021 ..(!)c)o

002..tl~coO



• J.nr.

Kommune:

a Areal:

Fredet:

- Formaal:

Indhold:

Ejer:

Fredede arealer REG. NR.130 101 ( 1-6

Lindenborg Å

Arden
Nørager
Støvring, Nordjyllands Amt.

Ca. ss ha.

FN d. 27/6-44
OFN et. 1/3-46
OFN d. 24/8-46

oLandskabsfredni~g.·Aen bevares uændret, og må 'ikke
reguleres.
ner må ikke bygges andet end_de for land- og skovbrug
nødvendige bygninger.
nen landbrugsmæssige drift må fortsætte, herunder tørve-
gravning.
nen nuværende træbevoksning langs åbredden må ikke hugges,
bortset fra almindelig udtynding.

Privat og staten.

Paatal eret: Fredningsnævnet.
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U d R k r i f t
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amt.

Aar lq44 den 27.Juni afsagdes paa Dommerkontor~t t ~ørre-
sundby i Sag Nr. 3/194'

an~aaende Fredning af Lindenborg Aa
~ saalydende

K e n d e l 8 e :
Efter at Køb~nhavns Universitets Farskvandsbiologiske

Laboratorium ved Skrivelse af 30/1 194, havde henledt Fredningsnævnets
Opmærksomhed paa. at der v~d Røde Mølle ved Lindenborg Aa projekteredes
anlagt ~edæmme, afholdt Nævnet Aastedsforretning den 6/3 1943, idet
Danmarks Naturfredningsforening i Skrivelse af 19/2 1943 havde henstil-
let til Nævnet at sø~e udvirketJ at Anl~get udførtes under størst
mulig Hensyntagen til de paa Stedet værende Naturværdier.

Om Anlæg af de anmeldte Fiskedamme er der oplyst f~l~ende:
Ved Overenskomst af 18/11 1942 overdrog den d~værende

Ejer af Røde Mølle, Proprietær Axel Permin. til Fiskeriejer Hakon
sen, Ro~enlund pr. Lunderskov, et nærmere betegnet Areal ~e~t ~or
Lindenborg Aa, for en Købesum af 25000 Kr. Overdragelsen ~ar,betinget
tiA1.S af Udstyknings tilladelse. dele af at en Landvæsenskommission upaa-
ankeligt gav Tilladelse til. at Køberen ved det gamle Stemmeværk fik
Ret til ~n Opstemning af 4 m, eller dog mindst 3,5 m over Bunden af
Frislusen ved Røde Mølle.

Overenskomsten indeholdt derhos Ret for Hakon Thomsen til
at forpagte et sydligere Areal i ,O Aar for 100 Kr. aarlig eller købe
Arealet for 2000 Kr.

Paa et den 6/3 194, afholdt Møde 'med de interesserede Par-
ter opnaaedes der Enighed om, at det Areal, der skulde bortforpagtes,
og hvoroaa der var Kildev~d med videnskabelig inter~ssante Fore- t _I

kometer af Fauna - bl.a~ afiubria palustris Larven - udgik af Over- t I

enSKomsten og kunde fredes d sædvanlig Erstatning for landbrugs-
mæssigt Afsavn. idet Thomsen hos en Naboejer - Hermann Jen~en - kunde
købe et tilsvarende Areal for 350n wr.

narimod var N~vnet.ikke sindet til af egen Drift at rejse
Sag. hvorved der qø~tes gennemført en Fredning, som bindrede Anlæg
af de projekterede Ørreddamme,

Spørgsmaalet om Opstemningsretten er indb~agt for en Land-
væsenskommission med Dommeren i Løgstør som Formand.

I Skrivelse af 14/4 1943 har D~~arks Naturfredningsfore-
ning i Henhold til Naturfredningslovens § l jfr. § 8,herefter anmodet
Nævnet om at optage Fredningssag til Behandling af Spørgsmaalet om
Fredning af Lindeborg Aas øvre Løb, idet Foreningens Paastand gaar
ud paa føl.gende:
l. Li~denborg Aa fra dens Indløb i Rold Skov til Nvbro Svd for ~rRvlQv

IThom- j
i
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I skal bevares i sin nuværende ~il8tand. Aaen og dens naturlige
Tilløb maa ikke reguleres, Vandføringen ikke ændres, og Aaen
ikke forurenes.

2. I en vis Afstand fra Aaen, for Eks. 50 m, maa ikke opføres andre
end de for Land og Skovbrug nødvendige Bygninger.

3. Den hidti~ige Udnyttelse af Arealerne omkring Aaenjk~n uhindret
fortsættes. De udyrk~de Skrænter ned mod Aaen, hørende til Røde
Mølle, skal forblive i Naturtilstand.

4. I Tilslutning til Fredningen af Aaløbet fredes'l~ ~d. Land, hvor
der er fundet Forekomst af eubria - palustriå Larven.

Efter Nævnets M~ne den 6/3 1943 fortsattes Behandlingen af-Sa~en for Landvæsenskommissionen, der den 17/4 1943 optog Sa~en ti ,~
Kendelse.

Da Nævnet derefter i BlaJene indrykkede Meddelelse om,
at Danmarks Naturfredningsforening havde rejst Fredningssag, beste~
te Landvæsenskommissionen i et Møde den 30/4 1943 at udsætte Afsi~elsl
af endelig Kendelse, indtil unaaankelig Kendelse i Fre~ningssagen
forelaa.

I Forbindelse med Repræsentanter for DanmarKS Naturfred-
ningsforenin~ og Naturfredningsraadet afholdt Nævnet den 23/6 1943'en
Aastedsforretning, hvortil Lodsejerne var indvarslede. Nævnet gennem-
gi~ derpaa Aaløbet fra Nvbro til Indløbet i Rold Skov, idet Grænserne

l'for det Omraade, der naatænles fredet, .blev drøftet og delvis afmær-
ket, hvorefter Nævnets Landinspektør har indlågt Grænserne paa ,
Matrikulskortet og beregnet Størrelsen af de interessetede Arealer.

Efter at der i Henho+d til Matrikulsdirektoratets Skriv!'r
se af 18/2 1944 er foretaget en Grænseregulering, hvorved der"er sket
Overførsel af Arealer fra Matr.Nr. 30, 3d, 4a, Sa,.8h Oplev By til
Matr.Nr. 7a Onlev Tved, angaar Fredningssagen herefter følgende ~r~,
aler:

3.

Rkørping Sogn.
44a Rebild By, den kgl. Domæne,
440 II ", Valdemar Christensen,

ge " II;. ," n "

90 " II, Peder H. Uhi-enh~lt'~'
jfr. Løbe Nr.· 10, .' '..0,3430

Gravlev Sogn. ; \ '.
19a Oplev By, Elisabeth Bundgaard,
21 II", Dagmar Bundgaard, .

2i " II, J.A.Bundgaard".,.,..
,2g II ", Nl~~sine M.And~rseni
22a
22b

"

Løbe Nr. l. Matr.Nr.
2.

0,4400
0,1770
0,7920

ha.
"
"

1,1350 "
1,4080 II

0,5390 "
1,3190 "

,0,0940 "
0,0900 "
1,0190 II

0,2160 II

0,0940 II

0,0800 II

0,4400 II

0,0750 ..

, 5.

6.
II II " II , I .. ti • " , "~l,
" " Jens Marinus Lyngberg,,
II " " " ",
" II ,n II • ; II,
II II Ejner Christensen,

Lyngberg,
II II II,
li II ",
II II Niels Chr. Nielsen,,

7.

la
Ib

22c

8.

22d
4a

22e



I
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følgende Arealer under Grevskabet Lindenborg:, ,.

Matr.Nr. 20 a, Oplev Bv, Gravlev Sogn, .~o,Røde Mølle,,I ,:

'1 'Hi.: Aarestrup Sogn, 9g" 10 ,i, ,10 k, Brsted By, Aarestrup
:'" .lle..~, " Sogn, 6, ,7a, 7b, 5a, 5b, Oplev Tved, ..Gravlev Sogn,

i ,! .11 c.',, : 44b Rebild By, Skørping Sogn" 66, 59, 57':jRold By og
.. ! '." t, Sogn,., l . ..~ '" ~'

;; uf. ': 20. følgende Arealer under Stiftelsen "Nørlund ":
[ ,', t.~ I 'H, . Matr.Nr. 21, Ib, 3b, 8b" 2b, 7b, Se,) 4blj..60, Ersted By,

" Aarestrup Sogn, .. ,.; '..'., i n .•
•• ' • J l. " .. , Matr.Nr •.7, Ih, 4, 2,,5, 19, 3, lf, Id, 14, 19,

13,.11, 10,.16, IS, 17 Nørlund Hovedgaard,.14e,
Skaarup By, Ravnkilde. Sogn, .; nl.

hvorved bemærkes, at der med Lensgreve H. Schi~elmann og Besty-
relsen. for StifteI sep "~ørlund", er ppnaaet Enighed om Fredning

l"af,disse. Ar~aler p~a pærmer, bestemte Vilkaar.
,,' .•.• J'! ' " . Som Begrundelse.;'for Kravet, .om Gennemførelsen af Fredn~n:

gen af Aadalens Omgivelser har ,Danmarks I Naturfredningsforening hel
vist.til, en. af det naturvid~ns~abelige\UØvalg)don 14/4 1943

,:afgivenJBetænkning, .hvori:det bl,a. anføres.hat den omtalte
.Strækning a~ Lindenborg ~adal:er usædvanlig~skøn"at Dalens nære
Be~iggenhed ved Rebil~ Nationalpark gør dens landskabelige
Skønhed særlig værdifuld, idet den ~dgør· en uundværlig Skønheds-
værdi i den Helhed, som Egnen danner. Endvidere taler store~.. "

vi~enskabelige Interesser for Bevarelsen af Lind~org Aa,

Løbe Nr. 8. Matr.Nr. 22f
22g

5a
22h9.

10.
30

22i

7a
lL 8h

12. 3d
13. 6a
14. 10
15. 90
16. 9b

17.

.' J:

i t"

samt
. " 18.. '

enq.videre. ,
Nr. 19.Løbe

I - 't'

',. :

j,.! '
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Oplev By, Niels Chr. Nielsen, I. 0,1050
II " ". " ,.., 0, 0740
" ..,I," '!l,.•• , 1,3400

Hans Winther Bund/"'I ;.,. . :gaard, ,4 0,0840
II II ". , " 0,1570

ha.
" ..,
II " ,
II " ,

" " ,
II ",

" " ,
" II,

II

II

"
"

.. ~' ,jPeder Hjalmar Uhrenp)
holt,

" J ~

~
L

0,0970 II

2,6170 "
0,4780 II

0,0390 "
1,0710 "
0.9020 "
0,8990 II

" ,,'
Chr; Christensen

Andersen
" i.

la
ga
ge

10f
lOg
10a

", Niels Peter·Sørensen
". Enevold Andersen,
". Anders Chr. Andersen;
", Niels Winther,
l', P. Lind. og Axel 'Per'::".i

min,. jfr. Løqe Nr.,,17.0,0180
Aarestrup Sogn.
Røde Mølle, P. Lind,.
Ersted By, II "

"
"
"
"
"

"

0.21~O
5.5940
1,4670
1,4340
0,0390

"
". .. t\

II It " l..

" ", I'
.1 " '1 ~ V...... J -.

" II t l,) L •, " ,) .~:~u ,

"
" "
II "
" 1\

• J~. : '.f. } ( l\., •

12, 8,
24, 90,
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"'idet"Aaen ':er et af de faa' atore,'danske-'Tandløb, der ikke paa
en eller anden Maade e~ forurenet, ogfderfor rummer en Fauna

1 ;, af-betydelig videnskabelig'Værdf. iYderiigere er der henvist
til; at'Havørreden benytter den nævnte'Aastrækning som Lege-
plads, og at Aaen er et af de faa'gode1Ørredvandløb, der er til
bage.' - .',:. I . " ,

.' i 'Naturfredningsraadet h~r i 'Erklæring 'af 24/8 1943 udtal
at 'Raådet af saavel 'landskabelig 'som af faunistiske ~runde i hø
Grad maa anbefale, at de omhandlede Arealer undergives en Fred-
ning. : , , "

l." . ProfesEi"or 'Dr. phi!. ·R.' 5pirck har derhos i Erklæring
, .~

af'27!8 1943' riæfmøre 'redegjort for 'de videnskabelige Hensyn, \
der begrurl~er en :Fredning. ' I

"Under et 'af 'Nævnets Formand 'deri'17/7 ,1943 afholdt Møde
med LenØgreve Heiririch Carl 'Schimmelml:lnn,hvori deltog Repræ---~

. "sentanter for 'D~arks Naturfredrtirtgåforening og laturfred-
'ningsraad~t, erklærede Lensgrevensig indforstaaet med, at

" "Godsets Arealer langs Aaen t~l 'Landevejert ved Skillingbro fre-
.', 'des u'den Erstatning, dog saaledes at Godset er berettiget til
',' at udnitt'e 'nogle af de Engarea:ler, der rigger i Skovkanten, til
\ ' Dyrkning af Poppelkultur eller andre egnede Trækulturer, og
:~'til 'at opgrave bestaaende Grøfter 'og 'anlægge Forbindelseøgrøfte:

idet visse af Professor Dr. phil. Kaj Berg ~g Grevskabets
" " Skovrider 'i 'Forening afmærkede 'Kildemoradser, 'der er af viden-

~

' : '~kabeli~ Se~Ydn:~n~".u~e,t·inget, ~e,;gr~s:, '.:De.,pe:ligæ~d'e~deKilde-
• mo-radser' er nærmere 'afmærket paa' et' unde!'" Sagen fremlagt Kor',""

'l, ',' , , :;-." Bes1lyrelsen 'for. 'Stilfte:lsen 'IINør-lund" har d~n 15/7 1943
~ -\., 'udtalt:,' 'at den ind'gaait 'paat 'f:rivl·11~gt. fa1l"!frede 81n Del af Lindel

I, borg Aa''med tils'tøde'nde Erlge, dog at' 'ae~nme'd'Hensyn til Lo~a~~
lite'ten IlKalkværket'lI 'tages 'det 'Fo'rbehdl'd,Lat eventuel senere in(

,retning af Sø- e11er Fiskedamme ved Op8temnirig~at de der løben-
,~e 'Kilder ikke forhindres, eaalfdt ~åm'en'eventuel Udyidelse af
den i Øjeblikket stedfindende·Vandindvindlng. '

I" ," -,' -Nævnet h'ar den 28/8 1943' afholdt! ?orh.andllngsmøde med
li ' Lod'se'jerne, der fremsatte føilgende K'l"8VI'·...
; i Ad l.' Den kg!'. Domæne'.Int'e't" :Krav'.~," .i...~ ~: lii;;: . : .

',t ;",' 12.' Ej'erm:ValdeDiar 'Chr'iatelne'eh'haltJ1h-'æve"tte'nV~it~tn1ng
": ... :...··.1'~.( ;"":"~'paa"200 Kr., idet Matr.Nr. ge,' der harthe1ll1.1gget BomEng,

paatænkee, opdyrket •. 'Mat"r.'N'r~', 440' e'r 'tr%\ietb'1:"~P'orbindelee
-11";,,,,' .. - L:,:"'[\du'Jmed'Fredningen,'af Reb11d"-}lli't"1ona11ark.'Panthaverne har ild!
.1 ': l~,:...L l w~re jet Krav om Andel l" Ere'tat'n:irig'eh{.~b-,,>AiH j_e~.

~. l j\ i l '3~j,og:10.::'EJe'i'EhiPolHj.I.Uhrenholt· har.' pi.'s~~letl!li~g til-
I t~ ',L ;. ~lttl. ,jItendtL'2'o60 kr,li Er8tatningfunli~iol'Be'nT1l!n{A11til, at der

',",:il: , ('1.. _.. 'i.: tv, .w.graves"TØrv"i 'Matr.Nr. 7a',I'Ogt 'at' de'!' erl.nitEU:f.11geVæld
, .L ",'I ~ , :,'h.,l og' 2:'arteti'ekeJBori.nger\;} såaleci'eø at~åe!"'-'lkM~"iinbringes

_I> 'ol' .~'. ,l 'Fiskedamme.', .. ,I "i --.~ I,', .'(';~.' ':HL,',.jj

j '1 I ,J "pårithaveren~ Kredftfo-reningen, 'Vi'bo~g;''har~pk~staaet s1g
tillagt Halvde1en a't en 'eventuel Erstatning.

4. Ejeren J.A.Burldgaard m.fl. har paaataaet sig tilkendt en

"

I, .

, ,

• J •

, .

- I I
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passende Erstatning.
, l

At Panthaverne har Finansministeriet paastaaet hele Erstat-
ningen indfietalt som Afdrag, og Kreditforehingen, Viborg,
har paastaaet sig tillagt Halvparten at en ,eventuel ErstatninE

'l 5" Ejeren Nielsine Andersen har krævet en Erstatning paa 1000
Kr; samt Tilladelse til at afdrive Krattet.
, , t" " I" Af 'Panthaverne har Husmandskreditforeningen paastaaet en even-

, tuel Erstatning udbetalt til Afvikling af Henstandslaan og
,l Rentelempelse opgjort til 563,40 Kr. 1\

~ ( ,~ "o,J.. t 1 •6; Ejeren Jens Lyngberg har krævet en passende Erstatning.
Panthaverne har intet Krav rejst.

7. Ejeren Ejnar Lyngberg nar krævet en passende Erstatning.
Af Panthaverne har Kreditforeningen i Viborg krævet Halv-

, delen af en eventuel Erstatning indbetålt. '
8~ Ejeren Niels Chr. Nielsen nar krævet en 'Erst~tnlhg·paa 2000

'Kr. Panthaveren, Kreditforeningen,' Viborg, har krævet Halv-
delen af en event~el Erstatning indbetalt •

.' "9. J Ejeren H. ". Bundgaard har krævet en Erste:tning paa 300 Kr.
• l IAf Panthaverne har Kreditforeningen, Viborg, krævet Halvdelen

, t l, 'af en eventuel' 'Erstatning in'dbetalt. ' ,_
~ 11.' Ejeren Chr'. Chr. Andersen har"kræve~t' l' Er~ta1rrii1ig500 Kr.

, - -. - l' •• Af Panthaverne er' intet Krav' re j'st. ,,'.. , ,eJ ',,' ,

.. ' .'" I .. ,'- l r.. 'I ~ • ,f ~ ;'f' I ~ I..,."":'". J", 12. Ejeren Niels P. Sørensen har krævet en passende Erstatning.
- Id l 13. Ejeren Enevold Andersen har krævet en Erstatning paa 2000 Kr.

Af Panthaverne er intet Krav rejst.
114. 'Ejeren Anders'·Chr. Andersen 'har 'kræve/t i ~rstatning 300 Kr.

• .' l .. ~ fPanthaveren, Kreditforeningen, Viborg, har krævet Halvdelen af
en eventuel Erstatning.indbetalt.

'15. Ejeren Niels Winther ha~ protesteret ~od'~r~dning og har der-
:' t r for intet Krav villet fremsætte.
,I t '- • r t • dJ'''' ','" .- . Panthaveren, Kreditforeningen, Viborg,' har krævet' Halvdelen
t • "'" af en eventuel Erstatning indbetalt'.

16~ og 17. Efter Sagens Rejsning har den tidli~e~etEjer; Proprie-
, j l,'tæ~ Permin overdraget Ejendommen til Skotøjshandler P.

Lind, Aalborg, -saaledes'at den nuværende Ejer er forpligtet
l' , ,'\ til at udstede Skøde til Hakon' Thomsen pEla det til denne

, ,.' j ~i"solgte'Areal. Saafremt Handelen med Hakon Thoms~n ~aa Grund
\ " ~ F d i ik k ',~, . ". ·a~ re n ngen ke an gennemføres,' kræves der' en" Erstatning

,l ;" part-23. 252 Kr~ I + Omkostningerne ved Handelen 1903;50 Kr. For
• J .,'[1 landbrugsmæssig Forringelse -kræves en El"statnitig!paå 967 kr.

I I. :J',..i • I Af t Panthaverne er der 'ikke rejst' Jd.åv.;,; H''..' « .. !:1;JJ

I' •h' '::' 18~"Ejeren Hermann' Jensen Jhar (anført;- at htnn.~g~.{fvir iJ.~veBakke-
- l. ',': ~, )~ ,', draget'Undt~get fra Fredning,'idE!t; d'et 8ki.i"tii~ia~t~s, og

Beplantning' er paabegyndt: Det samiede';Ersttltniiigskråv er
r,' "'opgjort tll'\5613 Kr. .. ,,;1, "--'j,,,

• I l I ' .", .. jV ~ \ l.

,l. 'Af Panthaverne' har Finansministeriet rejst Krav om Indbeta-
ling af den Del af Erstatningen, der ikke udbetåles til for-
ud prioriterede Panthavere.

.' 'I,

I

I
\
I

\

l
I
i

I
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19. Af Fiskeriejer Hakon Thomsen er der rejst Krav om Erstatning
• " 1. • H!

~_~' .' for lpositive ..udgift'er, med,5263.,18, Kr~:~~ ~~r N~ringstab
25000. Kr. ' ~. ' ,. ,) : ,'" " 'i

,_ • • • 'J ~. t ~ t ~ ... ", •• .J ~.; f (. J: •• l j t.... t ...

Efter de.i Sagen. fremkomne, ~plysninger om Lindenborg Aa
. CJ'. r j -, ' •

finder Nævnet, at ligesom, landskabelige Hensyn, taler for at be-. ... ..
vare et saa stort, Vandløb mod forsty~rende Indgreb, taler ogsaa

t '; ~. • • l • f f ; ..

i,høj.Grad videnskabelige, Interesser for Vandløbets Bevarelse.
l • .' .1_ • t

Nævnet bestemmer derfor, at Fredningen af Lindæmorg Aa's
øvre ;Løb.bør, gemiemføres ,. saaledes at der paalægg~s de omliggende

_. •• l" ..

E~endommefølgende ~redningsbes1;emmelser: _.t'.j.~\ .. liLi.''i

, ,l. " "" \'
1 .! l, ~ • • ' ~., .. • 1.. • i j 11 \ I ,: • 11 j ....' t,'i J ~ 1 1 ~ t li •

, - Paa den Strækning-t hvorI L~!1bor~r Aa passerer de foranv ~ . i, t

under Løbe Nr. 1.- 20 nævnte'Ejendomme, skal,~aen~~vares i sin
nuværende: Tilstand". saaledes at. Aaen og dens naturlige Tilløb .-..

j .' • • " ~ • .' • ( \

ikke maa reguleresJ, Vandføringen ikke ændre., og Aaen ikke forurer!es
~ • • ~ lo ... J L ...

. 2.
L.i . r.,i ;. ,~"J!l:-,i'J r~-~ '1t, IJ":.~l~;

, Por at sikre Bevarelsen af,Aaens natur~1ge,~øb~11 de om-
:. , .1 J. • • , " "0 .. • ! 4 '. •

, , ligge~de Arealer indenfor den af Predning~~ævnet, fastsatte Grænse
.. • • (. t • • •• , .1 j •

være at fred'e, saaledes.JU der herpaa' ikke Inaa opføres andre end de
.. • l .. ,

for Land- .og Skovbrug nødvendige- Bygninge'r" ,dog at, den-J,.andbrugs-
J , )IJ • • ! l .... t ..J 1~ - J.u.... • J, ~

mæssige Udnyt1ielee.: ~f\Are~lerne,t.~erundE7r.,.~~~~~~~ng, ',kan ske i
, , samme omfang, som hidtil, og-'a1;,det tillad.es,.. Ejerenl,.af ,Matr.Nr •

., t! I J • +-'. J. . l ... 1 ~ .. • lt'".
22J a, '\~\ g Oplev! By,' Gra~leV; Sogn; :8;t af~'l'1v~, ~~a~~,e~ J>~a',Jdenne
Ejendom. '.l·),' . : ~'_" .-, '," :..+ <i'~ ,':,.,('

.~ " -I,"" t~·,ll.l: •. ~jll;:lVt-lLl.tth~'1 .1."'-

, ," , .' • : J pen ~uværende:,~:Træbev~ksn!l.n~',}aitgiJ;jAs;~r,a.~.e~.1m!lårikke
~ugges -, bortset ~r~, hv~d,al~in~eli~ ijdty~di~~;~e~fø~er.

" 31.', ~ :',: ';' ~ -'; .
• ~' : ~'I ,1.".Jl.Jf'. ,':<.I!;tuavs t1l."1

Et Areal· af Matr:-'Nr~ 9, ti..Ersted By ,-':pa8:'Ko~te't~I:Bilag 118,
. '! /. ' ,I bete'gn~t' som Forpagtn~ngsa;real'l"'1' hVO!P~~,d~~;:~!tl';~d"~t' F~rekomst, --..,,'

. af., eubria palus~ris " 8k~~' f6i'bH. ve I hen~1g~en~~}lJ Naturtilstand, sea·
ledes at Arealet ~kke maa)opd~!kes ',. bepi~tee, elJ~~~ræne'e, lige-
som der ikke paa ~ette Areal·maa foretages, ForanstaltnInger, der

l ~. j,. '- j ./o:;;J,J,...1 •

kan, berøre Vandføringen i del'paa Areale~~ væretlae naturlige Kildevæl<
.. J. . I .'.,.. .... ~

, l - j.,) f J 4. ') ..- r t; ,r . . "·1':; I
J. ,:' ; f \,. 't', • ';'L ~\, J t ., .l•..;[t'.ll; ,::;"ll'u eA ,tot ....

:.-' ',,~ 1. l, o j Grænserne.-,for~,A-reå.'lerne.1l~Jl8·S.::Ae.ehs;r~e~~U~.:t-tra.JSkellet mo<
Stiftelsen Nørlunds dorder,ud, ti~~Hobro ~and~veJjero~givet paa
Kortet", Bilag! 118-., ~or8aa:v'idt-' tinga'*" ~I?-8e*J Rre:r~ltf!-~r"iJr. 10 a

't Ersted, By ,finde~, NiBvnet;;~d~~ ,He~~tjf~l~-,,,at~~EJ~~e{1Idb,arpaabegyndt
~l;".,~:",Ti~Pl~!17p.'ing:,e.f ~akkear~al~tJ~;,~~~ ~rlll~sen:.bll,~~~;,g~~El~edenfor

Bakken, hvorved. de'f, iilte'ree~~6!h~r~~l'j;r;d~~r~~g:t~+ 5,1530 ha,
_~-',,dl ~"J?~ ~~,;G~~sen~?~t,et.d~nle~dli~~i::Df3~iJ~·fl'Matr.~r:~ ~'~...&~'t.s~e~~By følger

'.': L~ J J!'?rt~9[~tel~~' t~f:;~'d~n~nu, t::~:p~:xG-ræ*8·e~'~~1~1~9r3ft1~t~t.Nr."10a, hVal""_
. 'ved Arealet, l'o'i-" M€itr'. 'Ni-. , ~:a·;t~duoere'B ~i'P.~41'lQ9Qlha..
1:-" V .._ ! li r. ,I ~.' ,) • t ,'. ; l L ~l ..'- ~~i~ 1)1~ ~J l • :1

, Græns~rne langs':'Øsl8iJden"'~:.',-frt2~ke'qej'1m~~ql'0ld Bys Jorder
... ' angiyet paa Bilag ,118 som:'BygrænsJe-n-,modOp]:~v:{Tved~11 Grænsen mod
"",Reb:lld'By. '; ," ).. ' .. \' :, :'" ',' :; l'" ,,'

I • • ~i •• .t i t i i t
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Med Hensyn til de Grevskabet Lindenborg tilhørende Arealer .
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Løbe Nr. ,19 - bemærkes yderligere, at de overenstemmende med den
. ~~med Lensgreve H.O,Schi~elmannlindgaaede'Overean8komst,vil være at

, frede saaledes, at de, skal bevares, 1 den" Stand og den Kultur,
hvori de hidtil ha,r henligget_ Idog' ssalede8)1'A,1 ældre nu delvis

•• '1.1 ( (tilgroede Grøfter, kan' oprenses, n!der~ kan:;an:l.ægges 'orb~ndel-
sesgrøfter over lavtliggende !resler,ISBmm ~!,der paa dertil egne-

t . ," ",.: de Engarealer kan anlægges Poppelku1l.tur; eller.' andre egnede Træ-
kulturer. ,.:',' l! 'l) '~J"J.ri:.,j., ',d,b

.'11'\ '." " Enkelte paa' Skovareaiet Matr.Nr •.;66~'RblclJByog Sogn og paa
,'" 'JMatr.Nr. 7a Oplev Tved·;I.Gravlev,-Sogn beliggende.og særligt af-

~ ..~, :" . mærkede Kildemoradser og Kildevæld. skal: dog bevares i Natur-
.. ; ,,'. tilstand, saaledeø~. atuie ikke maa. b.ep'lantes.s.ellerludgrøftes.

Den paa Matr.)lr'.'166:-Rold BY1og.Sogn·,beliggende Kilde, be-
~'l '.,,' tegnet som Rold Kilde e·ller.·K:ildeblilkken\l~omta.'tteeJ af-Frednings-

bestemmelserne, hvorhQs·.Bevoksningen, Omkringl Kilden i ca. 20 m'
Afstand bevares som Løvskov og forynges, eftersom!Træerne i den

j J. ! ( gamle".Bevosk:ning,uddert eller fornyes· af:' f'ors:tmæssige Hensyn•
• ;::>"',. :.1 .1: I~:", 1.~1 l' .• ':1:,6.: l ~l.'l~J l:~l,\,

, .
r· ..

\1

I'
I

I

\
\:feJl ;;.lolu'~ 'oråaavd.d'tcangaar~· iie,16tiftelse!\~ ."llIørlund" tilhørende Areale
;',:t;.riLøb.'.tNr.,.20,-. 'V,H.I, de:..til:. Aaen""grænsendea:Engarealer være at frede ,
øom.ovønfor,lunde?J: Pos;tt.2 bestemt,"l:dog~.at .!?redningen 1kke skal være..

f .,":,1 ~ .• ~~til'1Ht.nder tor, a,t:.deiL"lvedLokaiiteten',"Ka'lkværket", Matr.Nr. 19
;. ~'n"11 ......._,-Nørl~djHovedgaard~: RavmkilpeISogn;'leven1;ueJ:ti,kan 1ndr~ttes S"- ell
I

, - .. il.lllPiskedamme.ved. Opetemning af .de. der løbende'JKilder, ligesom den for
'J,:' Tiden ~tedf1n~ende ...Vandindvinding:,kan'j udiV"idee~

1
•

\

Il,,
l
I
I

:,~;,t; hl j._ Offentligheden har, ikke,Adgang".tilrdet tredede Omraade,
nudoyer, hvad..:de~n'lll'best~ende. oftent'lige'} ~eje')hjemler.

l.::', :,(",'1:.', Som.Følge a.f de1'll:\eaalede~ paalagte'11'm:-edn1ngsservitut '
-fA:' I Yil7'~e!'LTære at. t1H.egge ....de· int~reljlserede':"Pe.rter Erstatning, hvorve,
Hi ?beDl1.f~kesFattden,kglo'!Domænef~Lensgreye H.C~c Bchimmelmann og Be-

,;1,:-.; , styrelsen for·.Stifteisen,'!Nørlundt'Jeri indgaaet paa, at Fredningen
1,f.,V r/for d1s~e Jj:;jendommesiVedkommende~genn_~mføresj'uden Erstatning •

., f: J fl j. ,-,Ved,Eretatningernes Fasteættelse_er!,taget Hensyn, dels til
dell,paagtHdende, Arealers ,Beliggenhed.; deis:..U,J.~ at den hidtidige
Udnyttelse af Arealerne kanLflnde_~:ted. ,."",!;~ ...

~;J . c l Løbe.,Nr.' 2_: GaardeJer, Valdemar Ch:r1stensen,'1.:;'~
- <l" L 11-:.11, l ti; :-L\,1det Erstatningen .her"er~ fasitsat!.under
•. ~ Il:.LU ,.U,:ll:1'z. :';l.l·Henaynl..~il,..attMatr.1\Ir.,44 ..c~,1 Porvejen
-t,'l nfJtClIl otelolpJqc,varLpaalagt,lFredningaservitut, '.lvi,

t;;11l1'11 Løbe•Nr.Jt.' ..·,og, lO.aGaarde.jer lP"I.H~... Uhrenholta
!.ll\l ".å~ ~1.. em4 .. r, Fru,.,Dagmar(),Btmdgaar4~H.mingbækoK8.lkværk,

',d i 11,'1..J~i j' ~l • ,h 1\(, /ld~upk!tl'!Jen.~A.. t.Bundgali/.~d';t.S'Vanem~11eve3,
-v:· ~t't.::, -101 n~I,',"IJl~Frk.. ElisabethtBunliga8rd';~ LuV oJ.:;'J.'• 620 Kr.,

, der udbetales Finansministeriet som Panthaver.1.1,I l 9j th <.lt\.rl rI nS. J EnKe Nle~B:rne,.Anaersen~ .~, . J' •.• ! 300 Kr.
!' Cl ,T l,," "Erstatningen,vil være,at.1ndbetale til Husmands-

kredi tforeningen~. ,\

200 Kr.,

620 Kr.
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,. -.. " ',ll"',' L>.~300Kr.
• ~ ~>l', ~,300 Kr.,

,. ,

Løbe Nr•. 6~, Gaardej~r Jens Lyngberg, i.>
_. _ ,: 7. l . : n Ejner Lyngberg, .'

',"'. .der udbetales til Ejeren._. . t
: ... 1 ,,_ .8. Gaarde jer Ni.els, Chr•. Nielsen, o > "cl " ·1.l •~,I ; r 325 Kr.,

" der udbet~les til Eje.ren., ' " "
9. Gaardejer H.w.Bundgaard." " ',.'l"~ •. , J,lOO Kr.,

der udbetales til Ejeren o.... ;

_ \,ll.'Gaardejer,Chr. Chr.,Andersen,. ,t,) 100 Kr.
_, ,._ 12. Gaardejer Niels P.Sørenøen, ,'. l \ .'~;'.! :~; .100 Kr.
- ~ - . 13. Gaardejer Enevold, Andersen, _"' li \Ju' ;' .d.l .....·j • 300 Kr--1

.' ....; ,._: .14. Gaardeoer Anders Chr. Anderse~,J' 'l.,' «h! ·,.ll 200 Kr.
" .der udbetales til Ejeren., , • ,1 . ,~,

I _ ,.-' 15. Gaardejer Niels Winther, ,'l. _ ;!~.,; ... \.1. j t 'o' 200 Kr~
I

,J l. der u,dbetales til Ej erep.. I "'Å' -;", d~! ',l '.

- .., - 16. - 17. , ... ' , .. .:.... ~'"'1.:..
Under. Hensyn til, at Proprietæ~ Pftrmin~har,afholdt
Udgifterne ,i Anledning af, den bet~ngede Over-

•• 1 L ldragelse.t1~~~akon,Thomsen og den.1 Forbindelse
!: I' '(, '~ dermed staaende. Landvæsenskommis8.~o~sforretning

• ,',,_ C' ,I : ;, '. '. ,inden Fre!iningssagens Rejsning, findee.ll?-an, ,da
, • J • «" ~ 'J), .Salget som,Følge af Fredningen ~kke 'gennemførtes, at ha'

'. 'I ~ ,d ,,', Krav. paa Er~tatning for, saa~ann8L,Udgi:tter-'J.Da,.hans hervE.. . . '.

", j I j. begrundede Krav, stort .1903,50 'Kr.. /e:tter.oOJDstændig-
hederne. findes ,tilstrækkelig~. begrUndet~ v~11der
i saa Henseende være at,tilkende ham dette Beløb.
Hvad,angaar det at, ham"fremsatte lKrav, stort 23252

.Kr'j for Tab i Anledning af, a~dSa~getvt:\.ioH.on
i., Thomsen ikk~ gennemførtes be~rkeøl' 'at Pe~in ved· ,'--'"

Skøde a~ l., lyst 2.Ju11 1943'~ar o~erd~aget~Ejen-
dommentil Skotøjsh~dJ.,er. P. t Li~4,~.Aa,l:borg,, for en
Købesum af 168000 Kr., "uden' at,) ~e1;(i .Skødet ~er nævnt,
at et.Ensareal er:solgt.til.Tho~se~. og~at Lind ved
Fuldmagt af 26/8 1943 har. bemyndiget1.Permin til at
indbetale Erstatn:1,ngskr~v", SOI!l ,maa,t~~,lti,lkomme
Ejeren af.JEjendommeI!e _H c •• ',~·~.r, :"",,=7e:..l,:l4.J'O-\
Der. er nu: ingen Tvivl ~Oll!, J a,t:,dE!~~~e4~ThoDisen"aftal te
,Købesum25000 Kr •._e~ .Q:.verens~temmendem,edden land-

l.c.l,. brugsmæssige .:Vær.d,i,af.,dQt;~aag~:ld~nd,e ,4}:"eal, men da
der ikkeJ i, Skøde.t/ti],.:· Li~d. f:1"Jtde.IIV.QP.tage.1;nogen Be-
8temm~lse ,om.",hvilke1; ~Afslag ..:l:_~"beej.ullme~,~~E!rkunde

li.... tilkomme denne. ,hvl,sl..Hanclel.~n..lI!ed.'~,Tho.mee~økulde
tl.,"'t-. gennemføres" f,inde,e .de.~11kke.got\1'igJ'!rt, at Fermins

Tab ved Fredningen. svarer,; t,il ~eQes,ummentor Engare-
,'tI '.... ',~r: \ I "alet. Idet N!IlVDet'~kønn~rt·i:t~;4Tabet.kan ,ansættes til

f' 10000'Kr~, vil der være at'tillægge Permin et saadant
Beløb i Erstatning.
Derhos f}~des der a~. maatte ,tillægges Lind en Er-

r .

! ; , l
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J' J. ~ t .. , .statning paa 1500 Kr •. fo~ da EjendmDmelt\yed_.. , ,

'/'-'.' ':" c'·, t'\FI:edning~n,paalagte .. Serv~tuter •.",., ,f '.J. _.1..., t;"
. l _Løbe.,Nr. ,18. ,.~Gaardejel! .He.man· Jens.en.. ":"1" ,ll.f')-- \<\J1ViJ':t:': c11200 Kr.

,. .'j ~ t : •• l Erstatninge.n .er .fas.t s a·t ..ul).der ..ij.,nsyn ,al;e;ne. "
l ." ~ .• til. .land~~8mæssigt .A.fsavn, ,ide1t ,,del\ .af t J " I

,Ejeren paaberaabte Mul.ighEld~dr ~a1g,afc.;et,II. ,
'll ".\ .. ~", " ... _ .Az:eal.paa.~}faTd•..Lal1d.ttU,.Hal(~xa,~fhomeendfindEls

.... ~ .. L .at ~hav:e en saadan ,UbElstemthed'l.at ~dell,i~e '.:'1 ...

herfor kan ydes særlig Erstatning. . f,"':

Erstatningen udbetales til Statekasse~.
" Løbe Nr. 19..._ Med Hensyn til. det ..af _Pis.kari.ejer .HakOQ.·Thom-.

t :J.: •. een rejste Krav .tor ..N18r.ingatab".2500Q~Kr..J:l'l.'. . .
. .finder.Nævnet ikke. at .d~r~foreligge~ Dokumentation

,'"for et sa,adant .Tab,. hvorfo~ der,:>ikke ilsaa·.Hen-
seende ka~ .til1ægges. ham ,Erstatning ....ne~imod

!.o. L _ findes .han .at have .Krav..paa GodtgøreJ;s~ ..for
positive Udgifter i Anledning ~f p.o~~ere4e1se·

• : < .af .Projejkter, :til Anlæg .af ..Darnme'.>JJie~~.o.r.~findas
der dog kun at kunne tillægges ham ~t,B~løb.

,1:.J ... L.at 14000 Kr.·,.,da .•en Del ,Af .de.,paa'be,raa'b.te;.,Udgifter
ikke er dokumenteret og efter det an!ør~~likke skøn-

c~,;;:lcp: .. nee ,at ,.-vedrøJ;8:,SEl-gel\.eller· at navEl. lI!æJ;'e.tY'lJlødve.ndige•

,.... -,

•• -'1.

('('~ E1:\'af .Nævnete"MedlemmEl.r..finder .1l.(;k;e•.[at ..:de.r.tfo~eligger
.".. fylde s1:\gøJ:ende .G~d .far a14J,ti1kende llro.prietær.. A.. ·.:P~rm:1JJ.tog.Piskeri-

r J' .eje:z: ~akon.:rhQmeen, .. der ,ikke er. Skødehever.e" noge.n·~Jt.(..\ø..tn1ng"'log
./ lstemm~r derfor mod at ,yde ,en sa.adan,;,.id.et,~4~r:.i.lSkødelt;.t-ilqd~·lnu-

• l • 'værende Ejer ,ikke, .er ....indeholdt nqget.'.QDl,.at .den...nuv.æ~eAqeEjer.
· ,'.' har Krav ,paa .Erstatning. i ,An\edning ,Ilf .Pre.dn:l.nge.n.'1 t:l l,Ul.,:J,l.:J'" .lir .:, Der vi], vtQre at af.sige, .Kend,~1..ee..t Qv.ere.nsø.te,mme.lseI!)ed Pler-

1 ... ,JI"tallet. .,.1), I • __11. .1·1~)U>1~11r..~t.JO, ..

~ ,,' '.:.~, I,Li. Erstatning~rn8.:udred~ea .D1el1,2/~.af .S1iatsk~ss8n':.O.g l/~\at
i ., .. 'Aalborg Amtsfand.. . } 1" _ J , .. '., ,.1 ,i ••" '. .li;· 'll).l ',81, ;H.d:.'.' . r. i

l l " J,J l', .; :._.1/1., _ 1.1·\ l i.. J.J _,IT ~ i: j b .e. ~:t '8 ,;1J} ....ml\e,:~e;:1....J"eil t:'L~

Matr.Nr. 44a, tilhørende den kg!. Domæne..·J(ø,t.l"i.'Nr.440,
1.', ge, t11hør~nde Valdemar qb,r,is.tense,n,,~Ma~r.Nr.l 90,~~~ilhø.r.ende .Peder

'".H. '~hrenholt,.,.alle af Rebild By. Skørping Sogn,:.Mat~.Nr. 19a, 21,
2 i tilhørende E. Bundgaard, J.A.Bundgaard og,D.t :aundgaara,.)l4atr.Nr.
2g, 122a., •.ti1nørende Nielsine. M.\!A.ndersen, Mat~.li~. 22v, la, lb,
tilhørende. Jene .M'J 1Jxngberg, 1:P4atr.(Nr.....22.O't.l.22d, 4a, tilhørende
Søren M. Ohr. Lyng'b~l"g,~ll4atr.Nr.~,.2,2fh'122f, 22g, 5a, tilhørende Niels
Chr. Nielsen, Matr.Nr. 22 h, 3 c, ti~h~rende aanStW.Bundgaard,.
Matr.Nr. 22i, 7a tilhørende P. Hj. UhrenhQ1~,aM~t~.Nr. 8 h, til-
hørende Chr. Christensen Andersen, Matr.Nr •. 3~L tilhørende Niels
P. Sørensen, Matr.Nr. 6a, tilh~re.nqe Enevold Andereen, Matr.Nr.+O,
t11hørende,.A.Chr •. Andersen, Matr,Nr. ,90, ~ti,lhør.eD,de Niels Winther,
alle laf Oplev By. Gravlev Sogn,. Matr.Nr •. 9b 10pl,ev.By;. Gravlev Sogn,
la Røde Mølle, 9a, ge, 10f, lOg, Ersted By, Aarestrup Sogn, til-
hørende P. Lind, Matr.Nr. 10a, Ersted By, Aarestrup Sogn, tilhørende

.
• l
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Herman Jensen, Matr.Nr. 20 a.Oplev By, Grawlev Sogn, le Røde Mølle,
9g, 10i, lOk Ersted By, Aarestrup Sogn,' 6, . 7a,. ..7b, 5a, 5b Oplev
Tved, Gravlev Sogn, 44b Rebild By, Skørping .So:tn, .66, .59, ,57 Rold
By og·Sogn, tilhørende Lensgreve H.C. Sohimmelmann, Matr.Nr. 21,
Ib, 3b, 8b, 2b, 7b, 50, 4b, 60 ErstedBy, Aarestrup Sogn, Matr.Nr •

. 7, Ih, 4, 2, 5, 19, 3, lf, Id, f4, 19, 12, 8, .13, 11, 10, 16, 15,
17, Nørlund Hovedgaard, l4e, 24, 9~ Skaarup By, Ravnk11de Sogn til-
hørende St1ftelsen,Nørlund, vil være at frede som foran nærmere be-
stem~.

,
I'

~er tillægges ,i Erstatning;
2. Gaardejer Valdemar Chri~tensen, .Rebild Skovhuse, J.'::. 'L

3. Gaardejer Peder H•. Uhrenholt, Oplev' pr. Skørping,
-4. Fru Dagmar Bundgaard, Tingbæk Kalkværk, Adjunkt

·Jens A.· Bundgaard, Svanemøllevej 11, København,
og Frk. Elisabeth Bundgaard, smst.,
Erstatningen 'udbetales til ~inansministeriet som
Panthaver i Ejendommen. . ' ,. ,

5. 'Gaardejerske Nielsine M.' Andersen, ,Oplev Mark pr.
Støvring, > ,

'Erstatningen udbetales til Husmandskreditforeningen,
Aalborg." 1.-1

'6. '.Gaardejer Jens Marinus Lyngberg, Oplev pr. ,Skørping, 300 Kr.
7. Gaardejer Ejner Christensen Lyngberg, Oplev pr. Skørping, 300 ~r.
8. Gaardeje~ Niels Chr. Nielsen, Oplev pr. Støvring, c'. 325 Kr.
9. Gaardejer ·Hans Winther Bundgaard, Oplev~pr •. Støvr.ing:6ab~v~100 Kr!

'lll;·.GaardejerIChr. Christensen Andersen, .Oplev.'pr. ,Skørp1n'g;itii,:J100 1"'",.
- I I 12JdSta tshusmand Niels -'Petel! Sørensen" -Oplev..pr •. Støvr1118iJ ry~," 100 Kr.

13. Gaardejer Enevold .Andersen, Oplev,l.;pr. JSkørping, ·u;I.L d:;rt:; ...~ >300 Kr.
14. Gaardejer ·And·erslChr, .Andersen, .0plevi"·pr.'.Støvring, v.lnr 'L1200 !Cl".

\15. Gaardejer Niels Winther, Oplev pr. Støvring, 200 A~;
16. Skotø'jshandler P. Lind, Aalborg, .,<' ; l 1500 Kr.

'17. ·Prop:rietær·A. '.Permin, Kyø ,pr. ,Sebbe'rsund, \;~H~ .I:.!'!.'; 11903,50 K

18. Gaardejer Hermann Jensen, Stubberup pr. Sk"l"pirlg,~I;:r h'll ,,1 1200 Kr.
Erstatningen·udbetales i sin Helhed til Finansministeriet som
Panthaver •.l" ..: ..,., ,'l ,. 1':'; .·..,.·lj.:t

19. Fiskeriejer Hakon ·Thomsen, ,SøndeNp .pr~l.5tøvr111g,''1t.rl t l.' c ·4000 Kr.
,~ , t J\.I. ,·~;.E:r$tatningerne ..:Judrede&·med·i2/3 a:t.-Stats,kassenl{'OgJl/3 af

.'~'" ·Aalbd'i"g:Amtsfond.r.i. l!, . ;; .1, I"';': :,11,' .,' ~" 'll:·;.t;,}~(

• ' ·P.I·Juhl (:·,·;,,',;KonradIIHml8·eD L, • -'I'J1:T,h,;'iJ.ohansen c

'JJ lfl'i.lJdl1j ,t3,' f~ 'Søretl':østergaar.d. '" .~.I :;,.P. GhristenBen(~' .. '<
;,.c,:.,' ", :,1;',1: :ll.LJ • .::" .; ',~; •. Alfl1,,·Bøgb'· .. ,V~Svendsen't,.j •. L.'· .M " ....'.....

• 1.' '.1. ,1'"tI{~.\Sag§n Sllltte'b. lo ,'~' ... ••• L; t.~\ ••.1." •••. : " •• nefd,{1l6 ,'L',

-1:", ,Ii tl .'H:.! fP"'S .e~nd ...~·,,;f; • ,,;j ,·i"ljIt ..i::":"I,),,;,.i..J ,.(.l\· ..• l.SS. !l"I~."!,~.·,,1

11. :..... ' ',r 1.'....Hlll<-l f (Jst •• ',~). l' \ .• '.1)(." _'I.:t:IJ~ Il.titJH',- '.j,·...ll~ •.• 'lnQ .ebH::l"l()j{

200 Kr.
620 '.

620 'IX.,..

300 Kr.

"~ .', ','1,;.' kl: tru d',t,tJD ,J<'l '\l'~rJ~' ell-e,~"e' .. j, J _ f 01:1 ",'!'~" ..tHM •• ,:,-~ea.e'l~.;,., .·l

.,'dl. , , .! L:l ,U dll·s (/k '1' ·l·f .t'\'e ·n ..s'· Rigtigliedi bekl!'ættes'~ tl,boEl':! :"1! 1 '. t

{'" " " J co P'redningsnævnetll:for'Aalborg Amt, den 21.Jun1.:'1944.
",. '\ , • j, lpsen, cst. ~.. _":...-
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Tilkendegivelse.
Den af Fredningsnævnet den 27/6 1944 afsagte Kendelse skal

i Medfør af Naturfredningslovens § 19 af Nævnet forelægges Overfred-
ningsnævnet.

Nævnets Kendelse kan af Ejeren eller andre i Ejendommen
berettigede indanke s for Overfredningsnævnet. og Ankefristen er 4
Uger fra KendeIsens Forkyndelse.

Saafremt Kendelsen ønskes indanket for Overfredningsnævnet
kan dette ske enten ved en Tilkendegivelse herom overfor Stævnings-
manden ved Forkyndelsen af Kendelsen eller ved en til Fredningsnævnet s
Formand inden Ankefristens Udløb indsendt skriftlig Begæring herom.

,og det fremhæves, at Nævnets Forelæggelse af Sagen for Overtrednings-
nævnet ikke er ensbetydende med. at Kendelsen er paaanket.

Fredningsnævnet for Aa~borg Amt,
N ørresundby. den 27.Juni 1944.

Ipsen
cst.
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Udskrift-------------------
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPRO~OKOL.-----------------------------------------

Aar 1946, den 1.Marts, afsagde Overfredningsnævnet
paa Grundlag af mundtlig og skriftl~g Vote~ing fØlgende

K e n d e l B e

i sagen Nr. 587:11945 angaaende Fredning 9f en Del af Lindenhorg
Aa med Omgivelser:

Naturfredni~gsnæron~t for ~91borg.Amtsraadskreds bar den
27.Juni 1944 afsagt Kendelse i Sagen, som derefter i Medfør af Netu~-
fredningsl ovens ~ 19, 3 .Stk. er fore lagt Overfredningsnæronet" hvor-
hos sagen af 6 af de 18 Grundejere, som omfattes af denne, er indanket
f'oroverfrednine;f1nævnet med pa8stand om højere Erstatning.

Mod de af Fredningsnævnet ved Kendelsen fa~tsatte
Fredningsbestemmelser har Over fredningsnævnet intet fundet at erindre.

Over fredningsnævnet har den 6.November 1945 bewigtiget
de fredede Omraader og forhandlet med de ankende Grundejere. De det
ikke lykkedes at opnaa en forllgsmæssig ordning med nogen af disse,
har man i Medfør af § 20 i Neturfredningsloven anmodet Taksations-
kommissionen vedrørende Nat~rfredning om at ville fastsætte Erstet-
ningerne til de paagældende Grundejere.

Ved Naturfredningsnæronets fornævnte Kendelse er der
imidlertid ogsaa tillagt den tidl~gere Ejer af Ejendomme~ "R~e MØlle" ,
propriet~ Axel permin~ og Fiskeriejer Hakon Thomsen Erstatninger i
Anledning af, at en Kontrakt mellem disse, hvorve" sidstnæ1lnte fol'
25.000 Kr. havde købt et Areal ef "Røde M~lelt ved Asen for derpea. .
~t ln~rette Fiskedamme, som FØlge af Fredningssagens Rejsning blev
uigennemførlig. Begge Parter ha vde før sagens Re jsning haft ret bety-
delige Udgfiter til Gennemførelse af Fiskedammenes Indretning, og ved
Nævnets Kendelse er der tilla~t Permin 1.90, Kr. 50 Øre til Dækning



I

• ~-
er harte UdBifter og 10.000 Kr. for Tab ved. et fornæNnte Kontrakt
blev uigennemførlig. Fiskeriejer Thomsen er der ved Kendelsen ti1sta~et
4.000 Kr. Bom Godtg~elBe for positive Udgifter til Forberedelse "af
Anlæg af Fiskedamme, hvorimod et af ham rejst Krav om Erstatning for
Næringstab ikke er ta~et til Følge.

Begge Parter har indanket Fredningsn~nets Afgørelse
for overfredningsnævnet.

Overfredningsnævnet har ved Aaestedsm~det den 6.November
1945 forhandlet baade med Permin og med Thomsen.

Med Permin opnaeede man en forligsmassig Ordning sae-
ledes, et der foruden 1.'0, Kr. 50 Øre til Dækning af positive
Udgifter tilstede. hem en forh~jet Erstatning for T~b pee 12.500 Kr.

Med Thomsen opnaaede man en forligsmæesig ordning ved-
rørende positive Udgifter ved Forhøjelse af det ham af Frednlngsn~net
tillagte BelØb af 4.000 Kr. til 4.500 Kr. Hvad derimod angaar det af
ham rejs~e Krav om Godtgørelse for Næri~gstab, per OverfredningsnÆWnet
afvist dette Krav som retligt ubegrundet •.

Til OverfredningsnæNnet er nu indgaaet Andragende om
rsnarlig Udbetaling af de Beløb, som af dette er tilsagt proprietær Per-

min og Fiskeriejer Thomsen, og de de nævnte Godtgørelser vil være
et udrede uanset Fr~dningssagens ~rige For~Øb, er Overrre~ningsnævn~~"- \
sindet at imØdekomme Andragendet.

Fredningsnævnets Afgørelser vedr~ende Erstatninger
til proprietær Permin og til Fiskeriejer Thomsen vil være at
ændre i overensstemmelse med foranstaaende.

,I

T h 1 I b e s t e m m e s;
De af Naturfredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds

ved Kendelse af 27.Juni 1944 trufne Afg~e1ser verirørende Erstat-
ninger til propiretar Axel Permin, nu KyØ pr. Sebbersund, og til Fiskeri-
ejer Hakon Thomsen, Sønderup pr. St~ring, ændres øeeledes, et der
till~ges Proprietær Axel Permln en samlet Godtgørelse pea ~.40' Kr.
50 øre og Fiskeriejer Hakon Thomsen en Godtg.ørels8 pea 4.500 Kr. Af
Erstetningen Udreder Statskassen 213, Amtsfonden 11,.

p.o.v.
Frederik V.petersen.
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Udskrift-------------------
af

OVERFREDNINGSNÆVNETSKENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1946, den 24.August, afsagde Overfre'dningsnævnet paf!

Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering fØlgende

T 1 l l æ g s - K e n d e 1,s e
1 sagen'Nr.' 587/1945 engaaende Fredning ef en Del ef Lindenborg.Aa

med Omgivelsera

Ved den ef Neturfrednings'nævnet for Aalborg Amtsraadskreds

den 27.Junl· 1'944 i sagen afsaa,te Kendelse er det restemt, et de. neden-

for nævnte Ejendo~e vil v~e at frede som nærmere engivet i Kendelsen

Side 7-9, nemlig:

l. Matr .Nr .44a' Reblld By, Skørping Sogn, tiUIØl'ende Staten,

2.

~:5.6.
J:
9.

10.
ll.

lt

lt

"lt
It

lt

lt

"""
]2.
l}•
14.
l') •
16.(

(
(

17.
18.

" lt

"""lt
lt

"lt ,

"
19.( "

( "
(
("

440, ge " " "Valdemar Cqrist~nsen,
90" " "Peder H. Uha'enhol t,
198, 21, 21 Oplev By, Gravlev Sogn" E,D og I.A.~undg8erd,
2g, 22a " II "Nielsine M.Annersen,
22b, le, Ib" " "Jens Marinus I.vngrerg
220, 22d, 4a II It "Ejner Christent;en
22e, 22f, 22g 5s·" " "Ni l h Lyng erg,

e s C r.Nielsen,
22h, 30 " " "Hans W.Bundgasrd,
221, 78 lt " .. Peder H.tJhrenho1t,
Bh lt"" Chr. Chr1stensC!ln

AnOergen,
3d M." Niels P .Sørensen,
68 """ Enevold Andersen,
10 """ A.Chr. Andersen,
90 "lt" NIels Winther,
9b """)
18 Røde MØlle og ) P .Lind
ge, ge, 10f, lOg ~rsted By, Aarestrup Sogn)
IDa I, ".. Herman .Jensen,
20a Oplev By, Gravle~ S~gn~ 10 Røde MØlle, 9g, 101, lOk

, Ersted By, Aarestrup Sogn.
6, 78, ?b, 5a,,5b OPlev Tved, Grevlev Sogn, 44b Rehl1d By,
Skørping Sogn, 66,59,57 Rold By og Sogn,'tllbØl'ende
Lensgreve H.C.Sohimmelmann og

" 21, Ib, 3b, Sb, 2b, ?b, 50, 4b, 6c Ersted By, Aareatrup Sogn
.. 7, Ih, 4, 2, 5, 19, 3, lf, Id, 14, 19, 12, 8, 13, lI, 10,

16, 15, 17 Nørlund Hovedgaerd,
" 14e, 24, 90 Skaarup By, Ravnkllde Sogn, tilhørende Stiftelsen

"Nørlund"

"""""""
"""
"""""lt
"""
"
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Medens de under Nr.l. 18 og 19 foran opførte Ejere ikke
hør kræ~t sig tillagt Erstatning i Anledning ef Fredningen. er der ved
Kendelsen tilkendt Ejerne af de øvrige Ejendomme følgende Erstatninger,
nemlig:

~. og 10. " " "
44c, ge Re'l:-ild••••••••••••••••••••••• Kr. 200,-
9c Rebild og 22i. 7ø oplev ••••••••••• " 620,-

2. til Ejeren af Metr.Nr.

4. " " • 198, 21, 2i OPlev ••••••••••••••••••••• "
der udbeteles til Finansministeriet,

" " " "2g. 228 Oplev •••••..•••••••••.••••••• "
der udbetales Husmandskreditforenlngen
i Aalborg,

6. " " " 22b, 19, lb Oplev •••....•..•••.•• · •.• "

22c, 22d, 4a " .................... "" " "
8. " " " 22e, 22f, 22g, 58 Oplev •••••••••••••• "

" " 22h, 3c oplev •••••••••••.••••• ••••••• "

ll. • Bh oplev "

12. " It " ~d " "·.............................
;

" 6e " "·............................
It 10 " "·............................
" 9c " "·............................
It 9b It

18 Røde Mølle,
98, ge, 10f, lOg Erated .•••..•....••• "

tf It
l~.

14.
15·
16.

" "
"
" "

620,-

~OO -
I

~OO,-
~Oc.

325,-
100,-
100,-
100,-
300,-
200,-
200,-

I

1500,-

der udbetales Finansministeriet
108 Er sted ...••••••••...••....•..•• -.." 1200.-

. (" " " ------
Ved Fredningsn~nets Kendelse er der.endvidere tillagt den

tidligere Ejer at Ejendommen Røde Mølle, A.Permin" og Fiskeriejer H.
Thomsen Erstetninger i Anledning ef, et en et disse sluttet Kontrakt
om salg at en Del ef;n~nte Ejendom til Thomsen til oprettelse ef
Fiskedemme blev uigennemførlig ved Fredninben•

Kendelsen er i Medfør af Naturfredningslovens ~ ~9,
,.stk. forelagt overfredningsn~net, hvorhos sagen .ef 6 af Grundejer-
ne, nemilg LØbenummer 3, 5, 6, 8, 13 og 15, P.H. Uhrenho1t, Ni~18ine
M.Anderåen~.Jens M.Lyngber~, Ni~lS Chr.·Nielsen, Enevold Andersen og
Niels Winther, og af Pe~mln.og ~homsen er·indanket tor overtrednings-
nævnet med pa8stand om højere Erstatning.

overfredning8n~net har den b.November 1945 beeigtiget de
fredede Omraader og forhandlet med de ankende. Medens man ved nenne



Lejlighed opnaaede en forligsmæsS1g ordning med Permin og tilsvarende
Ordning med Thomsen, forsaavidt angaer hans direkte Udgifter ved-
rørende Forheredelsen ef Anlæg af Fiskedamme, hvorimod et af ham
rejst Krav om Godtgørelse for Nøringsteb afvistes som retligt ubegrundet
lykkedes det ikke at opnaa en fo~ligsmæssig Ordning med nogen af de
ankende Grundejere, hvorfor man i Medfør af Naturfredningslovens
§ 20 anmodede Taksetionskommissione~ vedrørende Naturfredning om ,at
ville fastsætte Erstatningerne til disse.

. ,
Efter Modtagelse af Andragende fra Permin og Thomsen

om snarlig Udbetaling af de af ove~fred~ingsnævnet dem tilsegte Er-
sta~ni~g~r,~r ~agen fo~ disses Vedk~mmende ef Overfredningsn~net
sluttet ved Kendelse, afsagt den 1.Marts 1946.

, "

Taksationskommissionen har den 14.M:aj 1946 afholdt Ae-
ste~~mø~e .i S~Ben og ~orh~ n~l~t med de ankende Grundejere. Eft.er at
disse seavelsom de m~dte Repræsentanter for Fredningsmyndighederne

.'. • l" • •

hav~e .ha~~ ,LeJ~~ghed t~l,at .udtale sig for Kommissionen, fortsatte denne
For~~tn~ng~~ p~a Sk~~~~S ~otel og bestemte efter Gennemgang af de
6 Indan~ninser, at de af Fredning8n~net ~stBette Erstatninger alle
stadfæstenes.

Medens Overfredningsnævnet, som nævnt i dets Kendelse
ef 1.Marts 1946. intet har,fundet at erindre imod de ved Frednings-
n~nets Kendelse fastatte Fredningsservitutter, vil Kendelsens Be-
stemmelser om Fredningernes Omfang v~e at modificere saaledes,
at Fredningen af de Matrikulsnumre. som delvis ligger udenfor de
pea det vedhæftede ~rt viste Fredningsgrænser. kun omfatter de. , ,

i~denfor disse Grænser liggende Dele. og at der af de Matrikuls-
numre, hørende til Grevskabet Lindenborg og til Stiftelsen "Nørlund" ,
som ikke er vist pa~ Kortet, foruden selve Aaen samt hvad der følger
a.fFredningshestemmelsernes Punkt 5, jfr. det ligeledes vedhæftede
Kort over en Del af Lindenbor& Skovdlstrikt. hvorpaa med rødt er an-
givet (redede KilqemGr~dser og Kild~væ~d. ,kun fredes de Dele, som
er beliggende indenfor en Afstand af 50 m fra Aaens Sider, dog saa-
l~des, at Fredningen i de Tilfælde, i hvilke Afstan~en til Skov er
mere end 50 m, skal omfatte samtlige Arealer til Skovgrænsen.

paatale!'stmed Hensyn til Fredningsservituttenne til-
lægges Naturfredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.
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Da Overfredningsnawnet iøvrlgt kan tiltræde det i
Fredningsnævnets Kendelse udtalte, vil Kendelsen være at stadfæste
med de af det foranstaaende og af Overfredningsn~ets Kendelse af
1.Marts 1946 følgende Ændringer.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Naturfredningsnævnet far Aalborg Amtsraadskreds

den 27.Juni 1944 afsagte Kendelse angaaende Fredning af en Del af. .

LindAnrorg Aa med Omgivelser stadfæstes med de af det foranstaeende
og af Overfredningsnævnets Kendelse af I.Marts 1946 fØlgende Ændrtngel

I '
paeteleret med Hensyn til Fredningsservitutterne til-

lægges Naturfredningsnævnet for AalborB Amtsreadskreds.
Erstetningerne til Grundejerne udredes med 2/3 ef stats-

kessen og 1/3 af Aa lborg Amtst'ond.'
p.O.V ..

, l . Frederik V.petersen~
I I

I I

rI

-l, r'

"
,

, !

• I

, '

... ',r 1'1 t I f j'

,
" "

\o ,(. l '~ .... \r ", \1, .. ,',I ;

.,'

~j . '.. '.': IV'- •



•
KORT>

•

•




	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVERFREDNINGSNÆVNET>
	OVERFREDNINGSNÆVNET>
	KORT>



