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Forhandlingsprotokollen tor Aalborg Amts Fredningsnævn.

c.c.c.o •

t. Aar 1944 den 26. September IO.. lo afholdt levnet Møde hos Gaarå-

ej flr Claus øs tergaard Claus en i Nr. Haln., hvor foretoge. I

F.J. 12/44. Begmring om Fredning at Egebevoxnlng paa Matr.

Bo. loa Nr.Hall1e IV. Biersted Sogn.

Tilstede var Formanden DolDJDerF.Juhl og det stedlige Medlem for

Aaby Biersted kommune Landsretssagfører Knud I<och, Aabybro, idet .~det var

berammet saa hurtigt, at det amtsvalgte Medlem ikke var in4v8I'8let.

Der fremlagdes.

lo Andragende fra EJeren,

2. Erklæring.

• Tingbogsattest.

4. Genpart at Matrlkulskortet.

Ejeren OaardeJer Claus ØBtergaard mødte, hvoretter man besaa

den omhandlede Bevoxning, der er beliggende i nOl"(JveBt~ Enc'1eat Matr. No.

loa, m04 nordøst begØlnset at Sk'!!llet til _tr. No. lIs.

EJeren tilbød at trede Fgebevoxningen og dennes Omgivelser, au·
ledes at det tredede cmraad~ begrænses af Skellet med uatr •• 0. 16t lAod !fOrel,

mod Vest at Vejen langs Skellet mod Matr. No. 9&, mod Syd at en Linie vinkel-

ret paa Skellet mod Matr. No. 9s, saaledes at L1n1en lægges i en Atstand at

15 a. fra llevoxrdngenø sydlige Udkant over til Skellet .Il104If"tr• No. ll.,

dertra mod Norel til Skellet mod Matr. !'J"o.l6t ( 54). 8aal84 .. at den østlige

Gmtnse føres parallelt modden vestlige.

Bevoxningen skal henligge 1 Naturtilstand, SOlD den nu henlig-

ger, saaledes at det ikke maa hugge. i Bevoxningen. Den øvrige Del at Arealet



maa ingensinde beby;.:gee. men mas. alene anvendes til lnqdbrugs1Il:essig Drift.

Nasr de omliggende Marker Cll1V(;liUeS 1..11Gmsuin;j, skal Kratl>evoxningan he:;-

nes mod Kret.turerne.

i'or den saalede", ti11uJte FreGning, ønsker r-:jeren ikke Erstat-

ningo
lbVfie't.~ ltledleJlJile.t' var enige l, at den tilbudte Fredning VAr at

betydelig Værdi baHde 1 land~:mbellJ Henaee!lde og :l h:lstorisk Henseende,

idet det Inaa formodes at drej o dG om en g3rnmel oprindelig Bevoxn1ng, 05

dot besluttedes dere 'te),", at det omhhr1dEiWeAreal af Motr. No. lea og lIs

tJr. Halue By, Biersted Sogn vildG VEC.t"0 L'.t fredE: DCIl1 tilbudt, saoledes at

det cc..lhandlede Areal ved Nævnets l....oran.c.;taltdns vil være at udstykke. Hegn

:nod Kreaturer Ops6f)t,tes og "edl~goholde9 af Ej eren. Offen~ligEJhedE:ll til.1JJg-

ges ikke Aågang til ~realet.
Jlaa1,alcl'e1.t.en tilkoLIEler li'Tedntngsr.ævnut :COI' Aalborg ..mt.

llødet havet:

F.Juhl. Cl. lJ~tel·gaard.

Knuå Koch.

c.eoe.c.c.

Udskl'11't~llS Rigtighed 1:.eknnftes o

~ørresundLy t den 28. Jept~ul.Jer 1944 o
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:.• nr. 10& trrehalna~,

ersted Sogn,• ....r ørred •
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