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Afgørelser- Reg. nr.: 01021.00

Fredningen vedrører: Gravlevdalen - OPHÆVET
indgår i 07945.00

Domme

Taksatio ns komm iss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

22-12-1947, 11-11-1963.
09-04-1970, 14-07-1972

26-03-1946, 16-07-1960

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. 01021.000
GRAVLEVDALEN

INDHOLDSFORTEGNELSE
~~ - Kendelse af 11/11 1963 (ofn - 1410/60) om stadfæstelse med

ændringer af
~ - Kendelse af 16/7 1960 (nævn) om fredning af ådal, status quo,

delvis pleje, delvis off. adgang - mange særbestemmelser.
~, \( - Kendelse af 9/4 1970 (ofn - 1410/60) om nægtelse af till. til

afvandingsprojekt.
X - Kendelse af 9/6 1971 (ofn - 1410/60) om till. til etabl. af

off. toiletter og asfaltbelægn. på parkeringsplads.
1IIt' \ - Kendelse af 14/7 1972 (ofn - 1410/60) om afvand.projekt - jfr.

- 1970, der fastholdes.
'~- Kendelse af 19/2 1975 (ofn - 1410/60) om till. til garage.
x - Kendelse af 7/5 1980 (nævn - 230/76) om godtgørelse for dræ=

ningstekniske undersøgelser.
- Kendelse af 9/12 1982 (ofn - 2534/82) om tiltrædelse af

, - Kendelse af 10/9 1982 (nævn - 27/82) om vedligeholdelse m.v.
af højspændings-luftlinie.

X - Afgørelse af 23/3 1984 (nævn - 12/84) om afslag til tilplantning.

- Tekstside om
A - Kendelsexaf 22/12 1947 (ofn - 676/46) om stadfæstelse af

xaf 26/3 1946 (nævn) om fredning.
Formodentlig ikke-gældende jfr. ovst. tekstside og k. af 1963.

~1 X - Oversigtskort med tekst.
~ - Afgørelse af 28/4 1986 (nævn - 80/86) - tilladelse til udskift-

ning af bro.
~ - Afgørelse af 9/7 1987 (nævn - 230/86) - tilladelse til flytning

af blokhus.
- Afgørelse af 9/7 1987 (nævn - 88/87) - godkendelse af hegningm.v •

• o 2.
elt 2> S K: ø R. p I~ Gt
845" S-røv R ll\JG, t2.\bI5Ø,I2.'~1I NØ

Se også REG. NR.: 00445.010, 00930.000, 1021.010 og
01021.020
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REG. NR. O1021 .000

GRAVLEVDALEN

INDHOLDSFORTEGNELSE - FORTSAT

~ ~- Afgørelse af 15/9 1987 (nævn - 102/87) - tilladelse til
bygningsudvidelse og opsætning af stendige. Pålæg om retab-
lering af skrænt.

~- Afgørelse af 18/2 1988 (nævn - 3/88) - tilladelse til vogn-
port - ref. afg. af 15/9 1987.

, - Afgørelse af 18/2 1988 (nævn - 4/88) - tilladelse til byg-
ningsændring.

~ - Afgørelse af 24/5 1988 (nævn - 13/88) - tilladelse til op-
sætning af foderhus.

, - Afgørelse af 25/~ 1988 (nævn - 4/88) - tilladelse til fugle-
hus og garage.

X - Afgørelse af 25/5 1988 (nævn - 12/88) - tilladelse til pleje
af skrænt.
Afgørelse af 12/5 1989 (nævn - 15/89) - tilladelse på vilkår
til at anbringe fyldjord i gammel kalk/grusgrav.

"- Afgørelse af 30/5 1989 (ofn - 1410/60) - godkendelse af div.
byggearbejder (gavle og vinduer) - ændring af nævnsafgørelse.

~- Afgørelse af 9/6 1989 (ofn - 1410/60) - tilladelse på vilkår
til at anbringe fyldjord på markområde - ændring af nævnsaf-
gøreise.

X - Afgørelse af 18/7 1989 (nævn - 26/89) - tilladelse til ud-
stykning. (Bilag: Skrivelse med bilag fra amtskommune) .

.- Afgørelseaf 16/10-1990(nævn 41/90) fremføringaf el-kabel
Afgørelse af 11/2 1991 (nævn - 3/91) - tilladelse på vilkår
til terrænplanering.

- Afgørelse af 17/5-1991 (nævn 19/91 - 26/91) - till. vedr.
beplantning og anlæg af gangsti

- Afgørelse af 14/8-1991 (nævn 28/91) - tilladelse til
stiprojekt.

~ - Afgørelse af 7.5.92 (nævn 45/91) - tilladelse vedr. udledning
af Gravlev Kildebæk.

Se også REG. NR.:



REG. NR. 1021.00

GRAVLEVDALEN

INDHOLDSFORTEGNELSE fortsat

- Afgørelse af 10.6.92 (nævn 19/92) - tilladelse til opstilling
af bod.

- Afgørelse af 24/2-1993 (nævn 4/93) - tilladelse til opstilling
af turistinformationesbod.

- Afgørelse af 6.10.93 (nævn 45/93) - tilladelse til tilbygning.

- Afgørelse af 10.11.93 (nævn 81/93) - tilladelse tilareal-
overførsel.

- Afgørelse af 10.11.93 (nævn 82/93) - tilladelse til arealoverfør-
sel, Gravlev.

Afgørelse af 20. juni 1994 (nævn 29/1994) - tilladelse til ud-
videlse af udhus.

- Afgørelse af 19. april 1995 (NKL) - tilladelse til omlægning
af Ravnkilde Bæk.

- Afgørelse af 14/11-95 (nævn 49/95) - tilladelse til oplagring
af byggeaffald.

Afgørelse af 23.04.1996 - (nævn 6/1996) - Tilladelse til
placering af byggeaffald på matr._nr. 23e Gravlev

- Afgørelseaf 08.10.1996(nævn 39/96) - Afslag på ansøgningom
dispensationtil opførelseaf enfamiliehusog garagepå matr.nr. 22F
Gravlev.

- Afgørelse af 30.10.1997 (nævn 40/97) Tilladelse til etablering af
slambed på matr.nr. 1dh Buderupholm hovedgård, Buderup.

Se også REG. NR.:



REG. NR. 0.1U21_..000

MATRIKE L FORTEG NE L S E

(ajour pr.ll /11 19 63 )
Fredningenomfatter(heltellerdelvis)følgende
matrikelnumre:

~,~,~,~,lcq,~,~,Mf,~,l~,~,Mk,ldl,~,
l~, l~, l~, ldq, ldu, ldv, ldx, l~ BuderupholmHgd, Buderup
l~, l~, lt, l~ Skørping By, Skørping
l~, lQ, l~, l~, 19Q, lhQ, lIt, 2~, 2~, 2f, 2g, 10~ Teglgård,Skørping
2~, 2~, 2~, 2~, 2f, 2g, 3Q, 3~, 3~, 3f, 3g, 3h, 4~, 4Q, 4~, 4~, 4~,
5~, 5b, 5~, 6~, 6b, 7~, 71, 8§, 8~, 9i, 9g, 9h, 9k, 10§, lOg, 21,
22~, 23§, 23b, 23~, 23~, 23~, 23f, 38§, 42~, 42~, 42~, 42f, 42g, 42h,
421, 421, 42m, 42~, 42Q, 42q, 42~, 42~, 421, 42y, 42~, 42~, 42~, 42~,
42~, 42~, 42~, 42ai, 42~, 42~, 42~, 422Q, 42~, 42~q, 42~,
42~, 43~, 43b, 43Q, 44§, 46Q, 46~, 47~, 47Q, 48b, 48Q, 48~, 50§,
50Q, 50Q, 50d, 50~, 50!, 50g, 50h, 50~, 51~, 51b, 56§, 56b RebildBy,
Skørping
19~, 21§, 21b Oplev"By, Gravlev
l§, lQ, 2d, 2g, 3Q, 4g, 5~ 5i, 6§, 6h, 7§, 7Q, 7~, 7f, 8~, 8~, 8h,
9~, 9~, 10§, ll~, ll~, 12~, 13~, 14~, 14f, 15g, 16§, 16b, 17~, lSf,
19~, 20§, 21§, 21Q, 22Q, 22Q, 22f, 23§, 23~, 23d, 23~, 24~, 27~,
27:Q.,27~, 27~, 27~, 27f, 27g, 27h, 27i, 27k,'271, 27m, 27u,
27Q, 27q, 27~, 27~, 271, 27~, 27~, 27~, 27ab, 27~, 27~, 272!, 27§g,
27~, 27!l, 27~, 27~, 27~,,27~, 272Q, 27~, 27~q, 27~, 27~,
27at, 27~, 29§, 29Q, 29~, 29d, 29~, 29f, 29g, 29h, 291, 29k, 291,
29m, 29n, 29Q, 29Q, 29q, 29~, 29~, 29t, 29g, 29y, 29~, 29~, 29&, 29~,
29~, 29~ Gravlev By, Gravlev

Gældende matrikulærtkortbilag:bilag til k. af 11/11 1963



REG. NR O'021~ooo

Kendelse af 26/3 1946 (nævn) stadfæstet ved
kendelse af 22/12 1947 (ofn - 676/46) må anses
for ikke at være trådt i kraft jævnfør

Kendelse af 16/7 1960 (nævn) stadfæstet ved
kendelse af 11/11 1963 (ofn - 1410/60) - jfr.
2. afsnit på side 2 i kendelse af 1963 (citat
fra kendelse af 1960).

~~

4/12 1984 4-- J~e~lk
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Fredede arealer . REG. NR. /02/ 22-13

Gravlevdalen5406-1-13/70

Kommune: Skørping
St.øvring Nordjyllands Amt.

Areal:

"' Fredet:

• Formaa{:

Indhold:

e, Ejer:

Paatal eret:

Se ..også Re~j,ld. "Bakke-r. nr ..2;2-14, samt oversigtskort 22-15.

ca. 507 ha.
Dek1. d. 18/6-12
Dek1. d. 10/7-30
FN d. 20/9-40
FN d. 16/7-60 1/

OFN d. 11/11-63 v

FN d. 23/5-69
OFN ti11k. d. 9/4-70
OFN ti11k •.d. 9/6-71
OFN ti11k. d. 14/7-72
OFN ti~lk. d. 19/2-75

Land~kabsfredning og yidenskablig fredning.

Offentlig adgang ad ~ti øst for åen.
I kende1serne bestemmelser vedr.: terræn, grøftning,
dræning, boring, skov, kratbevoksning, plantevækst
bebyggelse. Se kende1serne. da servitutterne er meget
omfattende.

Private og S~atsskovvæsnet.

Fredningsnævnet og Naturfredningsforeningen.
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1- OF},". d. 1/3-4

42au 42ad Rebild b~r_12 u:wJ og
4/5-6"-d .

22-13 •
22-14 § Rebild Bakker,

an;. d. 21/1-40
2J- 4 I- ·:·1

5 D Grav2..evd:llen2J-
OFX. d. 4/J-71
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c. •TERET FLt LDl
Uo , aF"' .. K ..AF

22/12 \')47

K e n d e l s e

&fsagt af Fredningsnævnet for Aalborg hmt den 26. Marts 1946.

Ved Skrivelse af 4/5 1944 har ~anmarks Naturfrednings-
forening i Henhold til Naturfredningslovens ~ l jfr. ~ 8 fremsat
~egæring om Fredning af Lindenborg Aa i Gravlevdalen fra Nybro
til Buderup Bro, idet Naturfredningsforeningen under Henvisni~g
til Erklæring fra Foreningens naturvido:-:.ska'JeligeUdvalg hRl'"an-
ført, at en af Statens Landvindingsudvalg projekteret Regulering
og Sænkning af Lindenborg Aa vil have en ødelæggende Virkning
pas de i dette Omraade enestaaende Kildespring og øvrige Natur-
værdier, hvis Bevaring er af største Betyd-'1ingsaavel for l'tatur~·
videnskaben som for Almenheden.

Nævnet har afholdt en Række Høder med de interesserede
Lodsejere samt indhentet Udtalelser, dels fra Danmarks geolOGiske
Undersøgelse, dels fra Naturfredningsraadet.

Under Hensyn til, at Aadalens Omgivelser ikke for Tiden
trues af skæmmende Bebyggelse eller Beplantning og til, at Gel'".
fra Statens Landvindingsudvalg blev fremsat Dnsket om, at Spørgs-
ron'o..L ...,......,n_ ............' __ ..;~ .LJ 11--



OVER FREDNINGSNÆVNET>
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REG.N~ /b~/
OG 2.9/f: \'14 e

U D S K R I F T
af

•

Aar 1947, cen 22.Dece;nber, afs",gde (jverfredningsn.:vnet paa
~rQ~dlag af skri=tl~s ni mundtlig Voterin~ føl[ende

K e n d e l s e
i Sagen [r. 676/46 vedrørende Fredning af Gravlevc.alen.

Den af Fredninbsn"vnet f"r Aalb1rg Amtsra~ds}:rejs den 26.Yarts
1946 afs?~te Kendelse er saalydende:

"Ved Skrivelse af 4/5 1944 har :'an:narks l~cturfredningsf'Jrening
i Henh~ld til Kat~rfr~dningsl 'vens § l jfr. § 8 fre:ns~t Begæring
~m Fredning af 1ind,"nb-;rg Ae i '}revlev delen Ira Kybr0 til Buderup
~r0, idet Kat~rfredningsfore~inben UD~er ~envlsning oil Erkldring
fra F~refiin~ens natuTvide~skabelige -~valg haT anført, at en ~f
3tatens lsndvir.e.inEsuC:-valg Dr~j~ktere~ ",ebulerine; '''e; S:enknine:'af
li:.c.enbnTe; 1.a vil have en ødelæg;ende Virkning paa de i det"e C:n-
reede eLest~se~de Zil~esprin6 0g øvr~~e ~at~rvÆ~dier, ~vis 3everin~

• er ~f s"t -rste :3et~!dnin~ sasvel f'T ~,.;:tu.c,,~l::',;' s'~acen 2")~ ff)r Al:nen-

!Eden.
N vnet r19.ra:!'h·~ldten RækKe 1:zc.er ::k,dte iL:eresse:;nsc.e

l"dseJere SEJlt indh_ntet ~d~ale~ser cels fra ~'~~arks 5e~1'bis~e

Under ~ensyn til, at ;3:21ens '~iiv;lser i~ke f~r ~iden
tr~es af skæ~~ende 3eby~:~lse eller Jep;e~t~inb 02 til, at cer
fra 3~atens ~anGvi~iin:s~:v_16 blev fre~s2t 2nske ,~, et Spqr~s-
-:J.9s1et "'lID 3.e-.:ulerlL;en af )..2.en ·olEv afoJ ~rt, hd:' l~-:,v.et beslu·ttet

3a~en .,~;2~81e~s ~~ Skræ~~2r~es ~reinins tD:es np ~il sene~e·
:ae :1a:1c.1ing.

•
Fac ]r .....nc.l :::..: af de af T..-Jl~2rks bf; ~ll,;i ske P'1cerst7Eel se f 're-

te@;ne E')rl~,,:;er O[ r..dersoce-:"st:::' ~:: ..' : ::::J..rfre::li'.:::s.:;.<~~et i Skri-
velse af 23/7 19l5 udt81~: Ilat es ~:je~sG~~lS~L nar Vlst, at d~n
pr ~JC'k:'er2ae 1Jc.-:yonine,; af Asen p:.a ;:',lTL sf de s :-li~e J )r:l-J'..l"ds-

f 'ynnld lk.t:e :.::ijl.!:es 2t ::le:ifCT'2 elv ,~"ll~ Fe--,I'ef 'Ir I:ilcernes 5ev~rel-
se, nvis ~8r tTæ~fes f'rs~ellice F0r2Dsteltnin:er, vil ?~adet
~l:der de~ ces~e~te F'r~~s tnl _;, at der ~es~sæ~tes de nede~f'!
2.feY'te ~este-""'J~lse~, :::f~sr -,T.stændig1:c.'Srnf- i,_'~-= 111:S-ettc sie
:rbe cer~es ~~f.~~e13e."

De ef 12~~r r2dni~ 3r~r~et s~ills~e =r:v ;3ar uf p~a
1. at K~va~sbækken i j~;nesk~llet fyr g ~sd r~tr.~r. 78 ~ll ~2

~ed ~~tr.1r. 50a Reoi16 ~y,
~~ ~t eC ~~lcbet i ABen,
'JY'øfter, ved --.:.J3i'Ji~~f;(12.l€r paa2. et d~r it~e ved Jravnin: af
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•

rende ~cjdc psa Ua~r.Rr. 7a, lG~, 42g, 8a, 5a, 42e, 4a, 42d,
42p, 42f, 3e, 50a, 50g, 50h, 5Ci, 5(,0, 50c, 3f, 3g, 3h, 9k,
9g, 9h, 23b, 23c, 23d Rebild By, Skørping Sogn, samt paa et
35m bredt E~lte langs K0vadsb~k paa Matr.Kr. 3c, lLa, 2g, 2d
58, 8d, Ild, ge, 4g, 6h, 13b, 27m, la ~ravlev By og Sogn,

3. at Aalebet paa Matr.Nr. 12a, 21c, 2Ga, 22c, 16a, 16b, 23c,
7a Gravlev, ldq Buderuph01m flyttes m,d n0rdvest, saaledes
at det fra ~r~nsen mellem Uatr.Nr. 2a og 2c Rebild føres i
en jævn Bue, der i Punkt vinAelret paa Blaakildes Udløb i den
nuværende Aa ligger i en Afstand af mindst 150 m fra den
nuværende Aa for ved Græ;,sen ::nellelL.I.~atr.Nr.ldm, ldQ Buderup-
holm atter at gaa ud i det gamle Aaløb. Jet gamle Aaløb nver-
for Ela8kildes U51øb i samme kan fyldes, men hvis dette ikke
sker, maa der ved Dæmning eller paa anden [aade erages 'JIDS 'rg
f0r, at Kilden ikke aftappes m~d Syd.

4 •. at Afløbet fra Blaakilde m0d N0rd bevares uændret og f0rsyneE
med 5tyrt ved Udløbet i det nye Aaløb,

5. at der ikke ved Gravning af Grøf~er, ved ~r~ning, B0ring eller
paa alleen :\:aadef ~retages Sænkning af Van:5.standenu:1der den :1U-
værenc.e :-:øjdepaa ee Jele af de unSer 3 nævnte ?:.atr.!;r.,som
er beligsende nellem det 138111e~b det n~'e Aeløb sa:nt P"S !:atr.
Kr. 2a, 2c, 3d, 4a, 5b af P.eblld.

Herefter er følge~de L1dsejere interesseret i FredniL8s-

•
saGen;

L Feder Ch~lste~lsen ::led!,:c.tr.Kr. 7a RetlId By, Skørping
S"e;n

" " 10a " " n

" 42g
2. Peder Christian 'r.cersen 8a
3. 1\iels Fe-:er BUljd-=:SBrd " 5a .. ,.

"
" 42e n l'

4. Jens :;nr. l:ouritsen ::::'unG- " " 4a " " n ";aard " ~ 42d " " " "4g :Travlev~By o~ Sogn
<; C2rl :STi sen 3e 3eb~ld .bJ , SKørplngJ.

Sngn
" 42r " ",. 51JS "

6. :len c.2nske S·at " 42f " ,. n

• 7. Klr.s-:en ~I:s!'ie Christensen " 3f " " " "
" 5Cg "

o. Ida Susanne ?itzau ti 3g " "
" " 9n " " ti

.. 23b "
ti ti 23c " " "

ti 23:1 " "
" 50c ,. "

ti 5!)h " II

9. 21 nst -,tttl Kj"Er " II Se; .'
" 5(.!b "

l, E"::il c'8C ~b"en 9k " ".' 51)i " "
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;ned I.~atr.l;r. 3hRebilc B" SkørpinG So,g;n,.' ,
11- Jacf'lb ll. BUlJdGaarå n 2e

" II " 2c " " "
12. Valå,,:nar C~jrlste:_sen .. II 3d " II

13. Ankjær Karin ...s KJ==r " 5b " .. "
14. 1:.r'istiar: ;'OUTltsen " 3c :}ravlev By \S S'-'E:n

15. Lars ~=n;.:is en l ua 11 ..
16. Al1cers Jq!lan A.1JG.ersen" " ge ti II ti II

17. Th "'I~vald ::'rysøe II ti 2g ti " ti

18. Kristian Støv:lng Ha: II

19. Antfm :.:artlnus
Jensen ti ti ti 5a 11 ti "

20. T!'l"';nasChr. Th. l;ielsen" II 2d II " "
21. Sk"1e1"'::3.:::en " II la ti ti "

22. ?"'ul Chr. Andersen ti ti 27m " " II ,.
" .. 13b " " "

23. l.:"rtin 8hris~S~lsen II II 6h II "• 24. Soren C:J.r. S,3re:lSen
es-er<.-"ari 8d II " '"

25. Slguro J8C0bsen II l! 12e " ti .,
26. Dusine 3&nsen .. ti 21c " " ti'I 2-. A8;e E::~elJsen n o' II 2(JS " " ti

23. Feter i~ielsen 16a II

l! " 22c " " "
29. Hans ?indc-tT.lp ti ti ti 7a "
3" Scren Jn~. Je.L_sen ,. l! 16b ti II "

ti II 23c " "
31. ;"lfre:'l~!l!'is-: er.sen l;øhr." 1dq Buderuphf'llm, ::v.derup 3";n

:Jet er fra e+; st "rt A_:ta1 l..,dsejere frem.:: "}vet, et -e 111e-
ril:;en e.f Aaen er s,i'rkt p~~kr vet af Her:syn til en effe::tiv H-
'.'endint;e.f :En[a:r~51erne, '15 en :Del 2..: I.'1Qse]crne har frr,::,=nf'l1~t
sig ~rsta-:;~inJ, uoer.. at ._h:;l.!.~~eSVl,I'rrelse dqg e~ 8.. ~ivet, ,"Ib nar

s rlig fre:nn?vet, at ce Bf : 8:u.rfre...lr.i~ ::,,2Y::E:1et krpv-=.:1e Frednin[s-
besie!!l~elser )-SS3 vi~ ~i ~re Afven:::'ng s.f J...?'"82]er, 2~r i.·:e berøres

•
• beJd~~, ~~sl &et til 4JU0~ E~., E~2~ sf Frednin;en f'rznleQi~ede

......rstatr:.l_:sr til::" 'C:seJere s:;::1tå~n =:'e1ef =--e;-ll]eri;J~s")":;.1r 'st-
ni'-.;2~~e, SI"'lill,bvis Frec:ni_ ....,..;sD l ~.~e~1~1/[sn :::;ørt, ~ilQe V:I.Y'e p:9-

hf Par.thavere i de int~ressercde Ijend0mme er der ne:'l1agt
føl~s~je Faas~anc:
a. Rredltf~reLll.l€n i Vi~'r~ h~r paas:~aet Halvj_len 3f ~n even-

~~el Zrst~tnin~ il:CC~~~lt.
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te =jer.com paastaaet den ~el af Erstatnincen, d~r ikke indbe-
tales S0m Aferag pas f'rud pri0riteret Gæld, indbetalt, S'ID
extra'rGin~rt Afdrab pas det i EJe" d 'mmen indestaaende Sanc-
rin;;slaan.

Pas F'ranledning af de af e~ -~l L'dseJere fre,sstte
Krav om Erstatning, f0rdi en eventuel Fredning vil hindre
Gen~e~førelsen af en effektlv :r >ning af Engarealerne, ~ar
N~vnet anm ,det ~=ts~e2js:~~le~, 3aerdcver J.~.Je~sen-Sø~:erup
0g R'~sulent Aa~e ~n~dsen ,ro~t f 're:a~e en Vurdering af Are-
alerne 2st for K0vadsbxk, et ~real vest fnr r0vacsb~k samt
Are:.lerne under Buno.I;8"rde:;.=,el1'1eVurderine; er f 're-:a_et den
12/12 1945 ssn-:;en~1ed :,mdinspektør Eøgehnl t-Laursen, der d_r-
efter har f 're~a et AreslDere~ning og 3ere[ning Bf den s8mlede
Vzrdi af de i~teresserede Are~ler.

U~der rlensyn til, at det IDaa a~taces, at der vea
den projekterede Re;ulering af Li denbnrg Aa "an in3vinles et

betydeligt Areal til Dyrkning, o; til, at en stor Del af
L0dsejerne i Gravlevealen har er~l~rct sig stærkt interesseret i
Regulerin,;en, .i'inderl'Bvnet ikke af ::ensyn til de st0re øknn"mi-
ske Interesser, der er knyttet til Regule~i~gen, 'at burde ~~dsæt-
te sib denne, selv 0~ det ~3a bekla:es, at de f'r Aaløbet karak-
teristiSKe Sly~:ninger re~tes ud, saaledes at Aa10bet mere feer
Karakter af en K~nal.

•

N3vnet er enIg i, at der ef ~ensyn ~il ~evsrlnoen af
~ilderne, Ravnkilde 08 1. Bls3kilde S"Dt Y.0vadsbæk bør træffes
F'ra~st&lt~i~~ar til Si~ring af disse ~iljevæld.

1:eo He syn til lilJe Elaatiloe be~=rkes, at et Flertal
af k8v,ets I:'edle:r:-ernærer 1v~rve~e Jde 3et2n':elighed ved den 9.f
I.ct.lr:'rednine;sra:,det ønskec e F 'rLe.;rnnr;af Asløbet frs 1'37r. :'r.
12a ill.:'1. ~ravlev til I~atr.l;r.ldq 3.lderupn,1m, idet ?lertdlet
er e.f den F lrmeninb' et ~et tT tvivls'"'.::nt, hv "~vict l:=.. t"'J.~frE-d-
nin~sl~ve~s S l indenr,lder 3Je~,el til at kræve en saqda~ ?'ran-
stal tnine; f 1r"ta et, ni;at de f )r"ta[ne J 'rd bun dSlL'1dersøgelser
synes a~ vise, &~ den planla:;te Sænknin[ sf Asen ikke vil virke
øcelæ~~ence paa Kildens ~llstsnd.

Til SiKring af Lille BIsatlide vil Flert~llet her~fter
tr~ffe fo}~ende Destsll-elser~

Fae. :"8.ty.lr. 2c, 3d, 4a R,::,1:11d By, Sk~rplnf ..3~~n, :naE:..
der i~~:e ved :r2v~in;af ;røfvcT, vec =r~~i~b' B 'Tlno ~llEr P2&
anj~n Maade f~r_0a~es S~nkn~ng af V8~~~tanden. ~f12oet fre lille
3192.1.i] de: i Aaen oeve.res 0S s 1..91 ::drs~TJes .: ed St~';,t, S::;S:l s:::.t
Aa~e:ule::'_l',~engennem:.::res.3elve ri=-deua3j::rill~et11"8 ie"e :r'Y'styr-
res vea upstemnin,::,Cpgravl'un::;,'!'ilfvljnin,:;el~er AfIE_~in:: af 'la'-
det uG~,er dets naturllge Afleb.

Et ~i~oretsl af ~-zvj~t vl~de 6En e:~f0re ?rednlngen ~f
Lille BJeskllce i det af ~st~r:rejnincsr~-dets flresla~ede ~f3ng
S'JITJnZJV~,._lg tll 5evsring sf l:il:'ien.

Under Hensyn "til den tidll;ere delvis ir::!L eT~fzrte 'W'redning
af K)~oæk i F'rbindelse ~e~ Fredning af ~ebild Bakker n.;:il,
st åen projek:erede ~~zu~erinG af Li'åenb,rG As kan gribe fnrstyr_
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rende ind vedrørende det~e Va~dleb og den paa ~atr.Nr. 42f Rebild
By beli~~enje ~3vnkiljeJ beEte~er !J~vneti at K~vadsb~~ken j S0g-
neskellet fra 1.:atr.Nr. læ "6 til '"lE:ned Matr.rr. 5(}a ~"bi1d By
ikt:e maa uddybes eller resuleres "b ved dens Pdløb i lindenbnrg
Aa s:":alf"rsynes med St:-rt, s3afrernt Reguleringen af Linder;b Jrg

Aa gen:lemførps.
Til Sikring af Vandføringen i Knvadsbæk "g ti} Si~rlng

af Revnkilde besten-:>es det, at der paa ~:atY.!.r. 1013, 42g, Ba, 5a,
42e, 4a, 42d, 42p, 42f, 3e, 5ua, 5Gg, 5Gh, 51Ji, 5',0, 5i)c, 3f, 36'
3h, 9k, 9g, 9h, 23b, 23c 23d ~ebild By, Skørping 3'"1bn, samt paa et
35 ID bredt Halte rd~net fra K'"lva6sOEk paa ret~.]r. l~a, ?g, 2d, 5a,
8d, lld, ge, 4g, 6h, 13b, 2~m '"IS la }ravlev By og Sogn ikke ved
3'ravning af }røfter, ved DrænL.c; :B ,rin; eller pas. aJ,iJ.en~.:aade maa
f,retaGes S~nknin~ af 7and0tanden.

I Anled::ing "f den de ay:førte EJer,d"'IDme saaledes paala6te
Freanlngsservitut vil der vzre at tillæ6ge de respektive LodseJere ~r-
statr:ing, nv"ri:n0d der ikl:e finies 9.~ tllkf):nne l·'lQse,jerne s.i.rskilt
Erstatning, fordi ~er ved den s8ale:es Gennemfcrte ?redning sker
en F0r~indsE.else af de til Aa~egulerlnsen bidrabs~liGtige Arealer.

Eere:ter tillæg:es der:

• 1. Peder Cnrister.sen S"::JSjer af 1,:2tr.lJr. lua, 42g 3ebild 43lJ
2. Peder Chr. Andersen s"~ =Jer ef Catr.Nr. 8a smst. 280
3. l~iels Peter EJ.ndb2erd s 'm 3jer af ;':atr.l\r. 5a, 42e smst 64v
4. Jens 'Jhr. llourltsen Dll.nd;aard S'1;:J=::Jer ef ~:a~r.!\r.

4a, 42d s~st., 4g ~ravlev
5. K~rl Srikser .. S'1D1 SJer af ::::.t:r.:\r. 3e, 42p, 5()2

7. Kirs:e:l ~:2.rie Cl1ris~eYJ.sen s ·)m 'Sjer af rf.?tr. :.r.

"
"

8. Ida .susanne5~fi7ZEm S'1;;;::;Jer af l':a"tr.J:r.3g, 9h,
230, 2 3d, 5 'JC , s -::s"t.

9. Srnst Ltto Kjær-s ,m SJer ef ~e~r.Jr. 9g, 5Lb s~st.
1(,.E.:nil J:Jc",Jsen S'1:n -:':jeraf :.:a-:r.:lr.3h, 9k, 5,i S:ist.

g'lv

Rebild 151.; "
3f, 5'~JO

e5
23'0,

335
36(,

"

"

17.

I 13.
19.
2 ....
22.
23.
24.

l:?Vald. ::;nrlst:;rser. S-ql Sjer af l':atr.:-r. 3d S.:1st.

15. Le.rs I:nJ.dsen S);:} E:Je:- a: :,:S-VT. ·-r. 1' ....8 '}ra·/lev 3y

16. Anders Jnnan ~njersen s~m ~Jer af ~~~~·.r~r.ge s~st.
T,nrvald Tnrysøe S";:) ;Jer af l:a-:::-.:.r.2g s:::st.
Chr. 3tzvY'iTIt; ~)!:j ~Jer af },~8tr;l\r. lId S.:l~t.

2,)() "

l J(J "

2 fy,

65
5'J
6C

"

;,:ar~in 0_-::.riste'sen s()m 3Jer e: ;.:etr.rr. 6h SISt.
Søren Lstel~8ard S'~ ~Jer af ~2tr.Nr. Sd s~st.

::;rstatni~;erne vil i deres Helhed være at udbe:ale til
L1dseJerne.

Det bem~rkes, at Ers~etnlngerne er fastsat under Hensyn
tll, at de Aresler, oer 'mfattes 8: FredniD~en, ksn a~vendes ng
'"lpdyrkes i sarn~e ~~fcng s,.,mhid~il "g til, at en Del af ~Tec.lerne
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I

allereae er pBeleg~ Frednin~H~e~vlt~t i F'rbinde1aE mD~ Pr:1~i~g
af Rebild Bakker.

Erstatningerne u~Tedes med 2/3 af Statskassen ng 1/3 af
Aalbnrg A~tsfnnd."

Sagen er f1re1agt for Gverfredningsn~vnet i Henh,ld
~il Natur:rednin;slovens ~ 19, Stk. 3, hv'rhnS den er indanket
af Kstur:redningsreadet og Den::,arks r:stur:redningsf 're-:ing :ned
Paastand nm væsentlige Ændringer, S0m anses fnr nød,endige til
Sikring af Fredningens ~'rma31, sB~t ef l ,dsejerne litr. ~r. 2
Feder Chr. Andersen, Nr. 5 ~erl Chr. Sri~sen "6 Nr. 12 Valdemar
C~ristensen mea P&~s,anc ~m Tilkendelse af høJ~re Erstatning.

~verfrednin~sn~vnet har den 8.August 1946 bes1gtlget
~reelerne ng f,rha!dlet med de i ~a5en interesserede Par:er, her-
under ae an~ende l0dseJere, uden at det lykkedes at apnaa Enighed
med disse 1m Srstatnir.;ens Størrelse. Sndvidere har man ført en
Række yderli~ere P'rhandlin5er og indhentet en Del supplerende
0p~ysninger og Erklæringer.

Paa det heref~er tilvejebracte Grundlag har fNerfred-
ningsn vnet aYlset det for nød'lendigt, at C:e:rlD~d'~enblikp2a den
pr~jekterede Aarebuler1ng - for at opnaa tilstrækhelig 3ik erhed for
EiLlernes 3everi"lg, f )ret5~es følge!ide Ucvidelser af Frednin,:en
jfr. vedhæftede K~rt:
l. Det i Kende:sen udtalte P'rbud m~d Uddybnlng ryg Rezulering

af K'vadsb:BLken i S.gnesl:ellet fra l;atr.l'r. lUa til 0[ ced
r;;atr.:ir.5va af R"bild udvides til ~gsaa at b~lde f,r 3~e:,d')m-
~en ~2tr.~r. 7a af ?ce1ild llges'm ~'rbQdet f'r en ~~kke EjeD-
dnome til 3ikring af Vandføri~~en i K0vadsb~kken m~d Sænkning
sf Vandstanden ved Jravning ~f Jr0fter, ;ed Dr~nins, B -ring
el. lign. u:v~des til 0gsa2 st 'mf2~~e d8n~e ~Je d~m sa~t et
35 ID bre~t BÆlte af ratr.Nr. 3c af 3ravlev.

•
ki:de :lyttes i en Bue mnd n'rdvest, sa31eGes at dEt fra }y:n-
sen =ellem ~~tr.~r. 2a 0g 2c a: R~bild :øres i en j~vn Bue,
"er i et Tunkt vin..:elret pa:, 51.::2::i1de6 '_-dleb i den nuvoerende
Aa liG~er i en Afstand af tilln:st 15v m fra ~en nuværende Aa
f'y ved Jr..c:'sen:nel2.em !:2tr.Lr. ldm ~b Ide; af Budeyuph'lm
a:ter at ;~a lnd i det gamle ~aløb. Blasf.i'des Udløb ffi)j ~0rd
CEvares ~g f 'Tsynes ~ed S:yrt vEd Djl~bet i det nve Aal~b.
:Jet "amle _~.EløD "ver.fnr 31aalnldes 1.101øb l ,,2:;)-;)ek,m f;'ldes,
~en ~vis d2t~e i~~e s~er, ~r.~ de~ ved r~~pin[ eller pas e~den
r:a:;-5.e drs~es (,"T8 "r; f-...r, at ~:ilc.er. ik1::e aftaJ.:~es :Ii)] 3~\;d. rae
~~e ~et ~21lem :et Ga~le lG cet nye ~al~b T88 ~er ikke finde
SBnk~lL6 af V?L5sr~j12t 3~ed vs~ ~rXninb' }røftE~rcvnl~s, 30-
~inb -211-cTpa9 8" cen :~sade.

3. F32 Kc~r.;,r. 5b af ?"b1ld ::l22 der 'verh w"det ikke finde A.f_
va-,olng S~e:l, nI; pe8 '(-;:1r.:r.2a af ?:::bild ,re .\fv3"oine:;k",~:
fl:LlUB 3-ceå peB :'en Jel 3.f EJS~~ J '"\~...2D, der 1i6_ er 'f Test :"T en

Llnie fra det n .rJligste Punkt p~a ~~ty.rr. 28 (Sk-rln; 2elle~
Aaen 0~ et J _1 f~6 sydøst) ~il Sl:2~~~;s~un~tet~el13m Aeen
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og det S~el, der danner Græ~sen m~llem M~tr.Rr. 2g ng 2e, ~g
pea d~tte Gmraede kun ved Dræn, ~en ikte ved aabne Grøfter.

Sfter disse ~~dripeer bliver yn~rlj~ere føleende T ,ds-
ejere berørt af Fredninben~

Ad Punkt l.
Matr.Lr. 7a af Rebild: Geardejer Peder Christensen, Rebild

" "3c" Gravlev: " Kristian Knuritsen, Gravlev
Ad Punkt 2.

~a-:r.l~r. 12a af ;ravlev:
" n 21c " l'

11 " 2Ua "

n Sigurd Jacnbsen,
G~dtfred 31icher,"

16a
23c

Hus8and AaGe D. KJeldsen,
" Peter Nielsen, Aldal,

"
n n 22c,
" lO lEb,
" " '7a
" n ldq

n

Søren Cnri3tian JeLsen ~
FolketingsJ::.and,'}cr. Hans Pinstrup, Gravlev

Buderuphl"Jlm:3us:nand Alfred Christensen Nøhr, 3ud~eruph"lm
pr. 3tøvrl.ng

•
Ad Punkt 3.

Matr.~r. 5b af Eebild: Gaarde~er AnkJær rarinus KJær, ~ebild
"/I 28 l! ": " Jac'1b.II:. BuncgaE:rd, S.ebild.

::;fterAnmodn~ng fra 'Jverfrednir;;;sn!3vnet',8 r F 'r::nenden
f~r Fredni~gsn=vnet fnrea: ~let IDed disse L'dsejere, uden at ~~r dog
herved opnaaedes ::nis!1ed'1ID::;;rstatnin.:;erne,le; uverfredningsncvnet
har nerfor i Henhnld til ~.at:lrfrednin~sl'vens § 20 an'nndet 1'aksati'1ns-
knmnllssinnen orr,at ville fastsætte Erst~ tnincen f 'r disse I, ,dsejeres
Vedk~T.T.endepaB ;ru~dlag af oet f~r3n anfrrte sent f,r de tre f~r-
n=v"te anker.de :,dse~ere paa ~rQ dlag af Fred in~sn~vnets ~enjelse,
~det .,verfredningsn""vnet .verfor Taks2tinnsko:Iimis-innen har 1Åc.t21t,
at de 0~feLtlige ~ilsl~d, s'æ maatte blive ydet til Re~ulerings9r-
beJderne, l~~e ef:er ~verfredningsn?vr.ets ~pfattelse kan medføre
n'gen F~røjelse af de Erstatninger, s~m skal udrE~es i 3en~'ld til
1atur:rednln;slnven.

Herefter har Taks2ti'1nsk'1mmiss~'1nenfas:sat Srs:atnin3s-
:Jel"oene u~er. He",syn til I:luli[V2rdif1rø.::elseved en Aareoule:cinb,
idet en sa~dan ikte ~Qnde anth~es at ville DJ~ve r'retaoet, s2afre~t
d.sr ikke ;-;ces S:a:stilskua., men W:~-;;T den F '\~ds ~rirlg, 200 ·.Jverfred.-
ni'.=-sll.zV:->2t .Ksn ;:;l2.":r::::de, at I'ørvr,:;_ravDlne; ST tillad.t p' 6 de 8.f 'I':J.ksa-
~i)nsfo~r~tnlL~en ~~f2~~ede Arec1er.

Ers~atni~ger~e er h~ref-er fasts8t til :zlgende ~eløb:

• Lo. l :;ea:-d-?

2
er 78 "'ebild

8e

480 Ll'.
2" •.

3~, "
2 v Jl" "

5 CErl Chr. Eri~ser, ~stlld,
J3CnO ~. B~:j_~2rd, ~eo:ld,
Vald. 2~ is:ensen, ~cbilC,
An}:J=Y ~·erll1us JrJær, ':.eblld

" 5',8

" 2a
3j
5b
3c

12a

21c
2'Æ

22c,
16a

2· / "
" 11

12
"

" 13 II " 3',1 ft

14 " Kristiryo r:-"'J..~it3ev:, ~r2vlev, "
II II 25

26
Sigllri Je.c ""'l bs en , -'rev:::"ev,
J0dtfrec. 51icD=r !.Te! ..2e:1

" 5:' •.
II II

}rz:vlev,
27 lius:nanjAage KJSIdsen,

"

Il " Fe:.er ::ielseE, ~lc.8.1, lr-::.:.vlev, II

15 (;II
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:;re.vlev ~atr.Kr. 78 Gravlev
9'JG Kr.

" 3lJ Husmand Soren Christian Jensen, :;ravlev " " 16b,
23-c ", lUi; n

" " 31 Husmand Alfred Shristensen l:,hr, Bude-
ru?n,lm pr. Støvri~g n ldq 3u-

.derup-

Fnr De under :::o.Nr.25-31 anførte har T2Y.:ssti'nsk"ITL'TIis-
si 'men anset det for ..l6.e~,fi)rsin Ressrrt at fasts :;tte~rs:ctninG
f0r A:61velse a: hresl til det ved r"rlz_r.incen fremk"~ende nye
Aaløb eller fnr l 'dåens, J.enn..eI:lsk<eringved Aaf"'rlæ~r.ilJ6enr:oedeven-
tuel Brnsla;ning, n~ for Lb.~r. 11 er det ved Taks2tlnnen r,rudsBt,
at de :røfter, s~m f'refi~des paa Servitutare2!st, roea f'rbllve
slm Jrcfter. Bisse F )!",).ds--;tY1i~:_~er tiltrædes ef f ..verfrednin;snzVllet.

3n af 3tatshuemand Hel,]'ikJørn, ;ravlev, frel1set Be-

;ærin6 nm, at den UL~er Lb.~r. '8 e~førte Pe:er Kielsen tilla:te 3r-
statning udoetales til ham S'D ?ant~aver findes ikke at b~rje i~3de-
k':ll7.es.

• Ds Fre~~l ~en er iv~rksat f~r at sitre ~ravJev~~lens
KIlder i Tilfælde af Gady_~ing "'gRe;u12r~~g ef \Blebet, vil den
kun tr.:c.e i l:rE:-:, s=.sfrer:it )..a::-,ee:Lll,=~ir~;ey; b:::1i_ 8'TIf ..Y'ss, r"lb :=rstat-
ni_~_erne vil 2~~ FølGe ~sraf f~rst tl~ve udo;talt, naa~ d~t ~n_~:~res,
at de pr0Jek~~reje Aro8Jdsr er ;~bcs~yn~~.

21 anforte
"3kf11el ....d.der:.t1

-:: :'lhør5r!de 3-ravlev y:n~une, cer ikke er m~dt2.~et
i K'nklusi,nen i Frednic;2L'v~ets ~eL~else, er m~dird~ra~et under
Fredni!lisn. Je~ till~~~es ln~en Er6tatnl~[ r'r Freenln; af tsn e
Ej6rJ.C- 1m.

3eref:'E;:', vil ~~~~:_serr-8 f·'ir ?red.::in;-::n v·-:..~e2.)D VIst

p22 C~L \~dh~fteje Plan.

T h i D e s ~ e m ~ e C·

26.Kgr~s 1946 a:s2:te }=e~je~se ved~e~en~e Fredni~~ af Jrevlcv-

la. ?ec..er C:rlste ..serl, ~:~tr. \r. lu2, 42--.. :::c::..:..li ............•• L13~ I:r.
b.

2.
" ,. 7a S':::3:::'::, •••••••••••••••••• AS' ..

3.
4.

8a ••••..••••••••.•• 23 J

II 52, 42e s:-st5..s .•••••••.•.•• Stf.l "

:~2tr ... r . .1~ ';r:?\-le~~r •••.•••••••..•••.•••.••...•.•••.•••••• 3LIJ

'. 3CJK.
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7.
8.

9.
l (J.

lle
b

12.
13.
14.
15.
16.
17.
lS.

e) 19.
2,,,"
22.
23.

l) 24.
25.
26.
27.
28.
29.
]0.

31.
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:'r8J:. 2.63:1 Kr.

Cerl Cnr. Eri~sen, ~~tr.Kr. 3e,4?p,5ua R~bild........ •.•. 3uG"
Kirsten ::arie Chris~er.sen, M::tr.Nr. 3f, 5(~g ::tebild 85 "
Ida 3usar.ne Ritzau, rL3~r.l,r. 3g,gh,'3b,:?3c,23d,5uc,
5uh Rebild .....•.•........•..............................
8rnst Gtt" KJær, r,\"tr.2:r. 9g, '51;0 :R~bild .
Emil J,c"bsen, ;,:atr.Kr. 3h,9k,5'~i " .
Jac"o :~. 3und;:' re, ::'~tr. Er. 2c
Jec0b ~. Bunj;sarj, ~2tr.~r. ?a
Valj. ChriEte~seD, ~atr.tr. 3d
Ankjær :'::rlYlUS KJær, ::3:r.::r. 50

"
"

335
3 !'i r) "

150 "

2.C,c,v

2 \)I.J "
KristielI Kn~ritsen, ~: tr.~r. 3c
Lars Knudsen, r:."'tr.l:r. 108.
Anders Jnnan Ar.~ersen, ~ tr.~r.
Th1rveld Thrysøe, ~:.tr.:;r.~g
C11r. ~tøv::,ing, ~~str._,r. Ild

C;ravlev •..••...•.•••.••••

"
ge "

"
65
50 "

ThOl18.SChr. :::b. :-ielsen, :'::-:1' .. r. 2d "
P '1\11Cnr. J._.J:~rserJ.' ~"~:r. :;:r. 27~, 13b :iravlev ~.• ,..••. ,. •••
rl~8rtin ~lrlstEr.se!'2, ;:2.tr.l~r. Sh ~ravl~v ..•.....•..........
3-øren ':nr. S0re:ser.:. lster_:::.'a:r:., p~tr.rr. 8d }rsvlev ••.• ,.

:;'~dtfred Blic:.er Je]1sen, I~-t1'.::r. 21 c :Jr:Jvlev .
_~a.;e KJelc.ssn, r:~t~.l~r. ? ~e. Jrsylev .....................•

50 "
lC,) \1

4(,

16\...
4l
60

"
"

"
5e
75 "

Peter i;lelsen, r:ootr.::r. 22c, 16a :Jrevlev.................. 15',

3.3ren Chr. veLser., ::str. \r. 1.)0, 23c ?rs"\2ev ............•
~~3.ns?lES1;Yu.p, K~:-y-.~~r.7a 3re.vlev....................... 9uc...

Alfred C~lristeLsen I:enr, 1'2tr.1,:'. ld1 Bucieru:J'1'l:n........ l 5e..

•
P •. v .
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REG. Nit /o-e/
1•

Kendelse
afsagt den 16. juli 1960 af Fredningsnævnet for Aalborg AmtsrAdskreds.

000-000

Da statens Landvindingsudvalg i sin tid hAvde projekteret en
regulering af Lindenborg ås løb fra Nybro ved hovedvej 10 til Bude-
rup bro, blev der af Danmarks Naturfredningsforening i 1944 rejst
frednin~ssag med det formål at hindre, at reguleringen fik ødelæg-
gende virkning på de i dette område værende kilder, som havde afløb
til åen. Foreningen forbeholdt sig senere at fremsætte plan for en
mere omfattende fredning af hele Gravlevdalen. Den nævnte frednings-
sag påkendtes ar Fredningsnævnet den 26~rts 1946 ~~rred-
niYJhævzft~EdeR~ Over t*b~ke'delse,
der~g~ste' i retten i Terndrup den 20. februar 1948 og i retten
i Nibe den 29. maj 1948, b~e~~ ~vad1f~n, dJl ~for Ny-
brojlø'e~ i Li~enbOrg ~1~Ybe~~r~~ på
str~n~fra og med matr. nr. 7~ Rebi~ til o; med matr.nr.50~
Rebild, og at der 2t0kk på de til"ø~e ~ge~denne strækning
ved grøftegraJliJl, ~g, bor~~ett!Jg~ måtte foretages
sænkning af v~sl en, ~mt at der ikke på visse arealer ved Lille
Blåkilde, matr.nr. 5b, 4~, 3d og en del af 2~ Rebild overhovedet ik-
ke måtte finde afvanding sted. Det bestemmes derhos, at den projek-
terede åregulering kun måtte iværksættes, såfremt åløbet flyttedes
i en større bue uden om Lille Blåkilde, og at de fastsatte erstat-
ningsbeløb først skulle udredes, når reguleringsarbejdet blev påbe-
gyndt.

Efter kendelsens afsigelse blev reguleringen af åen imidlertid
opgivet, og erstatningsbeløbene blev som følge deraf ikke udbetalt.
Denne ved kendelsen bestemte fredning må derfor anses for ikke at
være trådt i kraft.

Ved skrivelse af 29. april 1954 fremsatte nu Danmarks Naturfred-
ningsforening de1 bebudede forslag om fredning af ådalen i et på et
medfulgt m11ebord~1[,d nær~ere angivet omfang, hvori indgår områder,
der er fredede ved tidligere kendelser eller er undergivet admini~
strativ fredning. Det anføres herved, at sådanne områder er medtaget,
fordi det må anses for praktisk, at den samlede fredning får et ens-
artet indhold. I begæringen om fredning henvises til de betragtnin-
ger, der under før nævnte sag er gjort gældende med hensyn til Grav-

~) levdalens værdi såvel geologisk videnskabelig som i landskabelig og
turistmæssig henseende, beliggende som den er i nærheden af hovedvej
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OVERF~DNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •
x.... ~.......

År 19.63, den ll. november, afsagde Overfredningsnævnet på
grundlag af ~~~t1ig og skriftlig votering følgende

kendelse
i sagen 1410/60 vedrørende fredning af arealer i og omkring Grav-
levda~en •

I den af tredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den
16. juli 1960 afsagte kendelse hedder det:

" Da s~~tens Land~indingsudvalg i sin tid havde projekteret en
, ,

regulering af Lindenborg ås løb fra Nybro ved hovedvej 10 til Bude-
rup bro, blev der af Danmarks Naturfredningsforening i 1944 rejst
fredningss~g med det fo~mål at hindre, at reguleringen fik ødelæg-

~ gende virkning på de i dette område værende kilder, som havde af-
løb til åen. Foreningen forbeholdt sig senere at fremsætte plan for en
mere omfattende fredning af hele Gravlevdalen. Den nævnte frednings-
sag påkendtes af fredningsnævnet den 26. marts 1946 og af Over-
fredningsnævnet ,den 22. december 1947. Overfredningsnævnets kendel-
se, der tinglystes i retten i Terndrup den 20. februar 1948 og i
retten i Nibe den 29. maj 1948, bestemte, at Kovadsbækken, der
nord for Nybro løber ud i Lindenborg å, ikke må uddybes eller re-
guleres på strækningen fra og med matr. nr. 7~ Rebild til og med
matr. nr. 50~ Rebi1cl-,og at der ikke på de tilstødende enge pti
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strækning ved grøftegravning, dræning, boring eller lignende
foretages sænkning af vandstanden, samt at der ikke på
arealer ved Lille Blåkilde, matr. nr. 5b, 4~, 3d og en del

af 2a Rebild overhovedet ikke måtte finde afvanding sted. Det be-
stemmes derhos, at den projekterede åregulering kun måtte iværksæt-
tes, såfremt åløbet flyttedes i en større bue uden om Lille Blå-
kilde, og at de fastsatte erstatningsbeløb først skulle udredes, når
reguleringsarbejdet blev påbegyndt.

Efter kendeIsens afsigelse blev reguleringen af åen imid-
lertid opgivet, og erstatningsbeløbene blev som følge deraf ikke
udbetalt. Denne ved kendelsen bestemte fredning må derfor anses for
ikke at være trådt i kraft.

Ved skrivelse af 29. april 1954 fremsatte nu Danmarks Natur-
fredningsforening det bebudede forslag om fredning af ådalen i
et på et medfulgt målebordsblad nærmere angivet omfang, hvori
indgår områder, der er fredede ved tidligere kendelser eller er
undergivet administrativ fredning. Det anføres herved, at sådanne
områder er medtaget, fordi det må anses for praktisk, at den sam-
lede fredning får et ensartet indhold. I begæringen om fredning
henvises til de betragtninger, der under førnævnte sag er gjort
gældende med hensyn til Gravlevdalens værdi såvel ~eologisk vi-
denskabelig som i landskabelig og turistmæssig henseende, belig-
gende som den er i nærheden af hovedvej lo og den meget besøgte
Rebild Nationalpark. Særlig henvises til de betragtninger, der
tidligere er anført vedrørende kildernes flora og fauna.

Hvad fredningens indhold angår, var begæringen ledsaget
af et sæt fredningsforslag, der indeholdt dels bestemmelser om
2 positive indgreb i den bestående tilstand, og dels bestemmelser



- 3 -

med hensyn til terrænet, vandløbene, plantevækst og bebyggelse,
således at hele området pålagdes de samlede servitutbestemmelser,
men at de enkelte bestemmelser kun fandt anvendelse på de områder,
for hvilke de efter deres indhold var beregnede, idet dette måtte
anses for tjenligt ved senere eftersyn i fredningsområdet.

Efter henstilling af nævnet har Naturfredningsforeningen
(~- under sagens behandli~g omarbejdet servitutbestemmelserne og

afgivet et kartotek over de interesserede lodder med angivelse af,
(A----
_\.. I

hvilke bestemmelser der vedrører hver enkelt lod.
De således foreslåede bestemmelser er følgende:
l. Positive indgreb.
A. Den eksisterende, men på målebordsbladet ikke angivnehen

markvej fra Skeldal langs skræntfoden/mod Lille Blåkilde forbindes
ved skovvejen syd-sydvest for kilden ved anlæggelse at en primitiv
fodsti som vist med en punktrække på kortbilag l. Samtidig spærres
og slojfes vejen ~ellem Lille Blåkilde og skrænten.

B. Vest og syd til syd0St for huset ved Kovads Bæk (hvor
der nu ikke mere forløber nogen markvej i nord-sydlig retning som
angivet på kortet), anlægges en have omgivet af en sådan beplant-
ning, at huset med tiden skjules nogenlunde fra de to offentlige
veje. Til gengæld nedlægges den lille eksisterende have med ud-
hus beliggende mellem huset og bækken, og der lægges i stedet
en mindre beplantning om huset på disse sider, så høj og i ret-
ning mod bækken så tæ~ ved huset, som det kan anses for rimeligt
under hensyn til beboernes krav på lys og luft, hvorefter arealet
uden for sidstnævnte beplantning frilægges som en del af det eng-
areal, der iøvrigt strækker sig langs bækken. De nævnte beplant-

tt ninger, som skitsemæssigt er indtegnet på kortbilag l, skal bestå
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af løvtræer og -buske og skal opretholdes, så længe huset består,
om nødvendigt ved nyplantning. Endvidere indrettes der efter
nærmere undersøgelse af spildevandsafløb fra huset til d~grøf-
tesystem, der munder direkte ud i Lindenborg å, således at Kovads
Bæk ikke kommer til at tjene som recipient.

II. Rent bevarede fredningsbestemmelser.
A. Bestemmelser IDed hensyn til terrænet.
Der må på det fredede område intetsteds foretages afgrav-

ning, opfyldning eller planering og ikke uden fredningsnævnets
godkendelse anlægges nye veje fraset primitive skovveje. Dog kan
ejere af kalkgrave fortsat hente gødningskalk til eget brug i
disse grave, og de to som fælles sand- eller grusgrave matriku-
lerede arealer kan fremdeles benyttes som hidtil. sten, der er så
store, at en mand ikke kan løfte dem i hænderne, skal bevares og
må hverken beskadiges, fjernes eller flyttes, medmindre de ligger
på dyrkede marker eller volder hindring for kørsel ad vejene
gennem området.

B. BesteIDQelser med hensyn til vandløbene.
l. På det fredede område må der ikke foretages boringer

efter vand eller brøndgravning uden til fremskaffelse af hus-
holdningsvand til brug på vedkommende ejendom.

2. Langs Kovads Bæk oven for vejbroen samt inden for en
afstand af 250 m fra Lille Blåkilde og af 150 m fra kilden sydøst
for Buderupholm og fra Ravnkilde må der ikke foretages udgrøft-
ning eller dræning, eksisterende grøfter må ikke uddybes o~
kapaciteten af eksisterende drænledninger ikke forøges •

3. I resten af området kan udgrøftning og dræning frem-
~. deles finde sted; dog må der intetsteds graves til større dybde

•
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støder

end 1,25 m under den nuværende overflade, og hvis man ved gravningj
på et lag af sand, grus eller vandledende skalaflejringer, skal
der straks lukkes forsvarligt med vandstandsende materiale. Ifald
der af sig selv eller som følge af menneskelige indgreb opstår
nye kilde steder eller nye afløb fra de eksisterende kilder, eller
hvis eksisterende afløb ved erosion uddybes væsentligt, skal
modforanstaltninger kunne træffes ved nævnets foranstaltning.

4. Lindenbcrg å, dens tilløb fra højre side (oftest fra
øst) oven for Buderup Bro samt tilløbene fra venstre side inden
for en afstand af 250 m fra Lille Blåkilde må ikke gøres til
genstand for indgreb, der kan ændre det nuværende landskabsbillede
eller de nuværende vilkår for disse vandes plante- eller dyreliv,
herunder bl.a. forurening, oprettelse" af nye dambrug eller udvi-
delse af det eksisterende, forlægning, regulering, uddybning,
inddigning, opstemning, oppumpning eller rørlægning. Fra disse
forbudsbestemmelser gøres dog følgende undtagelser:

5. Grødeskæring skal fortsat kunne foretages i selve åløbet,
men ikke i kildernes afløb til dette.

6. Hvor åen i skarpe sving eroderer stærkt i løbets yder-
side, skal denne erosion kunne modvirkes ved nedsætning af
faskiner langs bredi~.

bro7. Inden for en afstand af 25 m fra Nybro og Buderupjskal der
kunne foretages alle sådanne ændringer af løbet, som er påkrævet
for at sikre disse broer eller lette vandets passage under dem.

c. Bestemmelser med hensyn til plantevæksten.
a. Skov, krat og lynghede
l. For det under driftsplanen fredede areal, hvor orkideerne

I
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Cypripedium calceolus og Cephalanthera rubra vokser, skal fred-
ningen under naturfredningsloven have samme indhold som den
hidtil håndhævede administrative fredning. Arealet skal holdes
forsvarligt indhegnet og aflåset. Kun skovrideren og skovfogden
må være i besiddelse af en nøgle til indelukket, og nøglen må
af disse kun udleveres til sådanne, som kan forevise en skriftlig
tilladelse fra naturfredningsrådet eller Universitets professor
i botanik, samt til fredningsnævnets formand. Indenfor indheg-
ningen må der ikke foretages nogetsomhelst indgreb i naturtil-
standen, ejheller fjernelse af døde træer. Indgreb skal dog
kunne tillades af naturfredningsrådet, dersom både dette og
professoren i systematisk botanik ved KØbenhavns universitet
finder, at vægtige grunde taler derfor. Tilsvarende bestem-
melser med hensyn til menneskelige indgreb skal gælde-for et
areal på skrænten sydvest for Lille Blåkilde, hvor dog indheg-
ning ikke skal være påbudt. Den Døjagtige afgrænsning af disse
to totalfredede skovområder fremgår af kortbilag 2.

2. De øvrige skov- og kratbevoksede arealer skal efter
fredningen stedse bære løvtræsbevoksning. De forhåndenværende
nåletræsbevoksninger kan dog bevares til hugstmodenhed .

3. På vestskrænten nordøst for Skadsholm kan yderligere
den eksisterende blandskov gradvis fornyes inden for sit nuværende
område, sålænge den ~vares som blandskov med træer på alle al-
derstrin og med højst 50% rødgran, men skal, når disse forud-
sætninger ikke mere ønskes opretholdt, erstattes med en ren løv-
træsbevoksning.

-4. Fra et punkt 1/2 km syd for Buderup Bro og til fred-
ningens nordgrænse kan eksisterende nåletræsbevoksninger forynges
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med nåletræer uden indskrænkning.
5. Inden for en afstand af 50 m fra Cypripedium-indelukket

skal skovens foryngelse ske gruppe-eller holmevis.
6. De åbent træbevoksede dele af det lave område omkring

Skadsholm kan enten frilægges, hvorved områderne kommer ind under
de under punkt C b anførte bestemmelser, beplantes med løvskov
eller bevares i deres nuværende smukke tilstand, hvorunder der
må drages omsorg for, at nåletræerne, fraset ene, intetsteds
kommer til at udgøre mere end 10% af træbestanden og - fraset de
få eksisterende gamle træer - holdes helt borte inden for en
afstand af 50 m fra Cypripedium-indelukket.

7. Bevoksningen af træer øst-sydøst for Nybro kan efter
førstkommende hugst enten erstattes af en løvtræsplantning eller
ryddes, hvorved området kommer ind under bestemmelserne under
punkt C b.

8. Karakteristiske bevoksninger af kratskov inden for
de fredede områder skal bavares længst muligt.

9. Den ikke totalfredede del af krattet på skrænten ved
Lille Blåkilde (jfr. ovenfor) skal så vidt muligt bevares som
lavt blandet krat, og eventuel udhugning i buskadset skal ske
holmevis og uden særlig forfølgelse eller favorisering af enkelte
arter. Dersom der vokser højere træer op i krattet, ses disse
gerne fjernet, og dette arbejde kan udføres ved fredningsnævnets
foranstaltning, hvis skovvæsenet på et givet tidspunkt ikke ønsker
selv at påtage sig det. De eksisterende åbne pletter ønskes af
hensyn til deres sjældne flora helst bevaret som sådanne, og
muligt nødvendige foranstaltninger til deres opretholdelse kan

~. på samme måde træffes af fredningsnævnet, dersom skovvæsenet
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ønsker

ikke selv/at lade dette arbejde udføre. Såfremt man fra skov-
væsenets side bliver opmærksom på forhold, der gør indgreb som
de nævnte ønskelige, men foretrækker at overlade deres gennem-
førelse til fredningsnævnet, gør skovrideren nævnet bekendt
med de gjorte iagttagelser.

lo. Lyngbevoksede arealer skal længst muligt holdes træ-
4tJ~ frie og må ikke opdyrkes, gødes eller gøres til genstand for

anden behandling, hvorved hedevegetationen kan lide skade. Lyng-
arealernes be~telse til folkemøder berøres ikke af denne be-
stemmeIse, men kan fremdeles ske på vekslende steder efter ejer-
nes skøn.

b. Mark og engarealer,
l. Få den flade dalbund på begge sider af åen må beplant-

ning med træer eller buske ikke finde sted, undtagen på de i
øjeblikket træbevoksede arealer ved Buderupholm, ved Skadsholm
og ved Nybro og de nu' som haver udnyttede arealer ved østfoden
af Hvolbjerg, og på de oven for dalbunden liggende åbne arealer
øst for åen må sådru$kun ske, hvor den ikke virker skæmmende
eller spærrende for udsigten. Hvorvidt denne forudsætning er op-
fyldt, afgøres i hvert enkelt tilfælde af fredningsnævnet.

2. På de nu som landbrugsjord udnyttede skovrydninger og
på arealerne oven for dalbunden vest for åen kan beplantning
finde sted uden begrænsning, blot de under punkt C a anførte be-
stemmelser for fredede skovarealer overholdes.

3. De fritstående stærkt vindformede træer på arealet
nordøst for Bundgård må ikke fældes, beskæres eller overhovedet
gøres til genstand for nogen behandling, der kan volde dem skade,
men skal bevares så længe som muligt.
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D. Bestemmelser med hensyn til bebyggelse.

l. Der må inden for det fredede område ikke placeres
nybygninger, herunder skure, boder o.l. ud over hvad der er
nødvendigt for områdets landbrugsmæssige og skovbrugemæssfg udn~~el-
se. Eksisterende sommerhusbebyggelse må ikke fornyes eller udvides. I

2. På arealerne øst for Lindenborg å og syd for Buderup Bro
må bebyggelse af enhver art ligesom ombygning eller udvidelse af
eksisterende bebyggelse kun finde sted efter fredningsnævnets
godkendelse af bebyggelsens udformning og placering.

3. På arealer tilhørende Rebild National Park Board
eller statsskovvæsenet kan dog helt midlertidige arrangementer i
forbindelse med gennemføres efter ejernes skøn.

4. På de åbne arealer må master o.l. kun anbringes efter
fredningsnævnets godkendelse.

Bortset fra Overfredningsnævnets fornævnte kendelse af
22. december 1947 er de tidligere tinglyste fredningsbestemmelser
følgende:

l. Deklarationer af 22. maj, lyst 18. juni 1912, hvorefter
matr. nr. 42 m, 42 t, 42 X, 42 x og 42 ~, Rebild stedse skal
henligge i naturtilstand.

2. Deklaration af 9., lyst lo. juli 1930, hvorefter matr.
nr. 6b , 42f, 42g, 42t, 48b, 42v, 42~, 42~ og 47~ Rebild stedse
skal henligge i naturtilstand.

3. Overfredningsnævnets kendelse af 21. januar, lyst
lo. februar 1940, der ligeledes i det væsentlige går ud på, at
de af fredningen omfattede områder matr. nr. 3b, 3f, 42~, 42~, 42~,

3m,
42~, 42d, llb, 4~, 48a, 42E' 421, 42i, 42ak, 42~, 42b 42ah,/42~,
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9f, 42~, 44~, 44~, 42E' 3~ 3~, 3h' 9k, 23~, 23b, 23~, 23~, 3~,
48e, 46d, 4~, 48f, 4~ Rebild skal forblive henliggende i natur-
tilstand og derfor ikke må bebygges, ligesom der ikke må opstil-
les luftledninger, mindesmærker eller reklamer samt ikke må
tages ler, grus, sand, sten, dog at en på matr. ~. 3b værende
grusgrav må benyttes til gårdens brug. Kovadsbækkens løb må
ikke ændres, reguleres eller opstemmes, afledes eller anvendes
til drivkraft, dog at det tillades ved midlertidig anbringelse
af græstøry i vandløbet at iværksætte overrisling at: engene på
samme måde og i samme omfang som hidtil, hvorimod uddybning
og oprensning af vandløbet kun må ske med fredningsnævnets
samtykke.

4. Fredningsnævnets kendelse af 20. september 1940,
lyst 23. s.m. om at nogle Rebild Nationalpark tilhørende områder
i Rebild matr. nr. 4~, 42~, 4d, 4~, 42~, 42ab, 42ai, 42~, 42~,
42~, 43b, 43~, 46b, 46~, 48~, 48d, 5l~, 5lb, 56~ og 56b Rebild
skal henligge i naturtilstand.

Nævnet mener i det væsentlige at kunne tiltræde det
foreslåede almindelige fredningsinshold, idet nævnet må anse det
for at være af betydning, at landskabet omkring åen i det store
og hele bevares, som det nu er, og at der træffes foranstaltnin-
ger til at hindre en vandstandssænkning, som kunne skade kil-
derne.

Nævnet kan der~ tiltræde, at der træffes bestemmelser
med hensyn til terrænet, bestemmelser vedrørende grøftning,
dræning og boring samt bestemmelser for de skov- og kratbevok-
sede områder med hensyn til bevarelse af plantevæksten i rime-
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ligt omfang og ikke mindst, at der træffes bestemmelser, hvorved
skæmmende bebyggelse hindres.

Som følge heraf findes der overensstemmende med forslaget
at burde pålægges området visse almindelige fredningsservitutter,
der affattes således:

A. Bestemmelser vedrørende terrænet.
Der må ikke foretages gravning, opfyldning eller planering

bortset fra vejanlæg i offentlig skov. Anlæg af offentlige veje
iøvrigt bør forelægges nævnet. Eksisterende private kalkgrave må -
fremdeles udnyttes til vedkommende ejendoms brug, og offentlige
grusgrave må udnyttes som hidtil. Store sten - såkaldte vandre-
blokke - må ikke fjernes, med mindre de ligger på dyrkede marker
eller volder hindring for færdsel ad eksisterende veje.

B. Bestemmelser vedrørende vandløbene.
l. Lindenborg å, dens tilløb fra højre side ovenfor

Buderup Bro samt dens tilløb fra venstre side indenfor en af-
stand af 250 ID fra Lille Blåkilde må ikke gøres' til genstand
for indgreb såsom forlægning, regulering, uddybning, inddigning,
opstemning eller rørlægning. Disse bestemmelser skal dog ikke
være til hinder for grødeskæring i selve åen eller for gennemfø-
relse af broarbejder ved Nybro eller Buderup Bro. Ligeledes
skal det være tilladt at modvirke erosion i åløbet ved anbringelse
af fasciner.

2. På de af fredningen omfattede områder langs Kovadsbæk
ovenfor vejbroen samt områderne indenfor en afstand af 250 ID

fra Lille Blåkilde og 150 m fra Ravnkilde og kilden sydøst for
Buderupholm må der ikke foretages grøftning eller dræning. Ek-
sisterende grøfter i disse områder må ikke uddybes og eksisterende
dræn ikke udvides.
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Denne bestemmelse vedrører følgende arealer.
a. for Kovadsbækkens vedkommende

matr. nr. 44~, 42~, 42~, 42~, Rebild tilhørende staten, lbnr.
93 matr. nr. 42~, 42ak, Rebild tilhørende Rebild Nationalpark
lbnr. 94.

b. for Blåkildes vedkommende:
~ matr. nr. 21, 3~, 38~ Rebild, tilhørende staten, lbnr. 26.

4~ Rebild, tihørende Peter Krogh, lbnr. 29,

~

e
.--(

2c ti N.J.M. Bundgaard, lbnr. 30"
l~ Buderupholm, tilhørende Jens Chr. Pedersen, lbnr. 17
7~ Gravlev, tilhørende Hans Pinstrup, lbnr. 48
23.2,Gravlev, tilhørende Søren Chr. Jensen, lbnr. 49
16a, 22c II " Peter Nielsen, lbnr. 50
20a " n Aage Kjeldsen, lbnr. 51
21c " " N.P. Kragelund, lbnr. 52

c. for Ravnkildes vedkomuende
matr. nr. 42f~ 42~ Rebild, tilhørende staten, lbnr. 93
3~ Rebild, tilhørende fru Ida Ritzau, lbnr. 26a
3~, 42~, 50~ Rebild, tilhørende Carl Eriksen, lbnr. 38
3f Rebild, tilhørende Rebild Nationalpark, lbnr. 37
4~, 42~ Rebild, tilhørende P.I.B. Bundgård, lbnr. 33

d. for kilden sydøst for Buderupholm
matr. nr. 2~, 1~, 2~ Teglg~rd Sædegård, tilhørende fru Bodil
Gjern, lbnr. 24.

3. I resten af området må udgrøftning og drærå~fremdeles
finde sted. Dog skal dræningsplaner, der på noget sted angår
større dybde end 1,25 m, forelægges fredningsnævnet, som efter
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skøn over den for kilderne opstående fare og efter indhentet
udtalelse fra Danmarks geologiske undersøgelse i hvert enkelt
tilfælde afgør, i hvilket omfang dræning tillades og i tilfælde
af nægtelse fastsætter den ejeren tilkommende erstatning.

4. I det under 3 nævnte ooråde må tørvegravning i sæd-
vanligt omfang finde sted.

5. Flere lodsejere har fremsat ønske om, at der for-
beholde s dem ret til at oprette dambrug og foretage de boring~r,
der hertil måtte være nødvendige, samt opføre de til pågældende
dambrug nødvendige bygninger.

Uden på nogen måde at foregribe andre mYndigheders bestem-
melser med hensyn til ret til vandvinding finder nævnet, at
oprett~lse af dambrug med hertil hørende boringer og bygnin-
ger skal kunne finde sted på området nord for Buderup Bro
og området vest for åen, dog med undtagelse af de ooråder, der

ligger nærmere Lille Blåkilde end 250 ID og nærmere Ravnkilde
end 150 m. Såfremt vandindvindingsmynqighederne måtte tillade
boring efter vand til dambrug, skal sagen dog forelægges fred-
ningsnævnet, som efter indhentet udtalelse fra Danmarks geolo-
giske undersøgelse kan forbyde boringen, og SOfl i så fald fast-
sætter den erstatning, der skønnes at tilkomme ejeren.

Tegninger til de eventuelt nødvendige bygninger skal
forelægges nævnet til godkendelse.

Derimod finder nævnet af hensyn til kildernes bevarelse
i det hele at måtte forbyde oprettelse af dambrug øst for åen,
jfr. dog undtagelsesbestemmelsen ned hensyn til det fru Gjern
tilhørende ikke i brug værende dambrug, lbnr. 24.
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Kendelsen skal ikke være til hinder for boring efter

vand til husholdningsbrug •
c. Bestemmelser vedrørende plantevæksten.
Bøgekrat skal, hvor det findes, bevares længst muligt

som sådant, dog at det, hvor det har udviklet sig til sluttet skov
af højstammede træer, må behandles med forsigtig og forsvarlig
udhugning og senere gruppevis fornys med løvtræ.

Til rydning af skov eller krat kræves tilladelse af
fredningsnævnet. Dog skal krat, der grænser til lYnghede, uden
videre kunne ryddes.

Ligeledes skal den eksisterende bevoksning sydøst for
Nybro kunne ryddes uden særlig tilladelse.

Nåletræsbevoksede ooråder skal, når nyplantning finder
sted, i størst muligt omfang tilplantes med løvtræer, dog at
nåletræsbevoksningerne nordøst for Skadsholm og nord for en
linie en halv km syd for Buderup Ero må vedligeholdes med nåle-
træsbevoksning.

2. LYngbevoksede arealer skal længst nuligt holdes
træfri og må ikke opdyrke s, gødes eller gøres til genstand
for anden behandling, hvorved hedevegetationen kan lide skade.
LYngarealernes benyttelse til folkemøder berøres ikke af denne
bestemmelse, men kan fremdeles ske på vekslende steder efter
ejerens skøn.

3. Engarealerne må ikke b~plantes, men eksisterende
beplantning må fornys. Under sagens behandling er det oplyst,
at kaptajn Hummelgård, der har købt og bebor Gravlev gamle
skoles lærerbolig. ~å den til skolelodden hørende eng matr.
nr. la Gravlev har foretaget plantning af 2000 graner til
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juletræer. Med bemærkning at sognerådet har oplyst, at det har
vægret sig ved at underskrive skøde, der omfatter englodden,
finder nævnet uden at tage stilling til ejerforholdet at tage
det hensyn til den eventuelle ejer af lodden eller træerne
på denno, at fredningen ikke skal være til hinder for, at de
plantede træer bliver stående, indtil de kan fældes som jule-
træer, dog højst 5 år fra kendeIsens afsigelse.

4. Til beplantning af højere liggende arealer øst for
åen kræves samtykke af fredningsnævnet, dog at egentlige skov-
rydninger uden videre kan tilplantes.

Højere liggende arealer vest for åen kan frit tilplantes,
dog uden nævnets samtykke kun med løvtræ.

De fritstående, stærkt vindformede træer nordøst for
Bundgård på matr. nr. 8a Rebild må ikke fældes eller beskæres.

D. Besteomelser vedrørende bebyggelse.
l·.Der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller

lignende udover, hvad der er nødvendigt for landbrug og skov-
brug tilladte dambrug. Eksisterende sommerhuse må kun ombygges elll
fornys med fredningsnævnets tilladelse. Der kræves ligeledes
tilladelse af fredningsnævnet til anbringelser af master på
åbent terræn. På matr. nr. 9f Rebild må udføres et rensnings-
anlæg i plan med marken og dækket af græstørv.

2. Da de i naturfredningsforeningens forslag under
II C a l nævnte bestemmelser vedrørende det hidtil admini-
strativt fredede Cypripediumområde og et område på skrænten
sydvest for Lille Blåkilde er tiltrådt af statsskovvæsenet
i den foreslåede formulering, finder nævnet uden videre at
burde lægge forslagets indhold til grund for denne særlige fred-
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ning. Fredningen bestemmes derfor overensstemmende med for-

\ -
slagets ordlyd. Arealerne ligger på henholdsvis matr. nr. Ib
Teglfård Sædegård, Skørping sogn og matr. nr. 21 Rebild,
Skørping sogn, og begge områder er afmærket på det kendelsen
vedhæftede rids.

Hvad de af fredningsforslaget omfattede positive ind-
4t~ greb angår, er der under sagens behandling truffet sådanne

"- aftaler med henholdsvis statsskovvæsenet og ejeren af matr. nr.
2~ Rebild og med ejeren af matr. nr. 421 Rebild, at bestem-
melser i disse retninger ikke findes at burde optages i kendelsen på
anden måde end at der pålægges matr.nr. 2~ Rebild p1igt til at tåle,
at der anlægges en fodstil over parcellens østlige hjørne.

Med hensyn til fredningsområdet følges det forelig-
gende forslag, idet dog matr. nr. 19f Oplev og en bræmme
af matr. nr. 19~ Oplev langs skellet til matr. nr. 19f Oplev
undtages fra fredningen.

Derhos findes der ikke tilstrækkelig ~ledning til
at lade fredningen omfatte det i skrivelse af 28. maj 1958
fra naturfredningsforeningen nævnte bakke område , kaldet Hvol-
bjerg, idet en videre udbygning af den her allerede eksiste-
rende bebyggelse ikke skønnes at ville blive skæ~ende for
landskabet.

Det herefter af kendelsen omfattede område er afsat
på det kendelsen vedhæftede rids.

Der vil endelig være at træffe bestemmelse om offent-
lighedens adgang til det fredede. "r så henseende vil der
alene være at give offentligheden adgang til de fredede om-
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råder øst for åen af en sti, der fører forbi kildespringene,
idet adgang iøvrigt indskrænkes til de offentlige veje og
parkanlæg, hvor færdsel allerede er tilladt.

Det bemærkes udtrykkeligt, at de i de foran nævnte
deklarationer af 1912 og 1930 og kendelser af 21. januar og
20. september 1940 indeholdte særlige fredningsbestemmelser
opretholdes i det omfang, de ikke strider mod nærværende
kendelses almindelige bestemmelser. Dette gælder således den
særlige bestemmelse i kendelsen af 21. januar 1940 om en be-
grænset ret til opstemning af Kovadsbækken. Retten til at
grave grus på matr. nr. 3b Rebild, der nu tilhører Rebild Na-
tionalpark, bortfalder dog.

Der tillægges ejerne af de af fredningen omfattede
områder erstatning som anført i nedenstående fortegnelse
over samtlige fredede områder. Ved erstatningernes fastsæt-
telse er der taget hensyn til, at visse områder allerede

_.
(~

e.
e,.

<--o

er fredede mod erstatning, at en stor del af områderne, SOQ

ligger mindre end 300 m fra skov, er fredet mod bebyggelse,
og at visse af fredningen o~attede husmandsbrug er under-
givet lovgivnings bestemmelser om anvendelse af jorden til
landbrug.

De fastsatte erstatninger findes at burde udredes af
statskassen med to trediedele og af Ålborg amtsfond med en
trediedel.
Samtlige erstatninger udredes til de pågældende ejere.

I fortegnelsen er optaget enkelte særlige bestemmelser,
som nævnet har fundet anledning til at træffe for de pågæl-
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dende lodder.

Fortegnelse.

Lbnr. Matr.nr. Ejer Areal .kr.

l l~, l~,ls
e Buderupholm Georg Priess Christensen 4 ha o

lk Skørping har tiltrådt fredning uden erstatning

e----,
1..- ' l~ Buderup-

holm
do 1,9 200

Parcellen ligger på åens vestbred syd for Buderup Bro.

2 l.!!l Bude-
rupholm
Parcellen ligger på åens vestbred nord for Buderup Bro.

Henry Christoffersen 8,8 800

e
I 3 ldx do Niels P.Chr. Jensen 3,8 300

e
e- 4 ldv Søren Jørgensen 1,8 200

i

\,-

Sam.mebeliggenhed som lbnr. 2

5 ldi do Peder Husum Larsen 7,5 700
Samme beliggenhed som lbnr. 2 10/7 1951 lyst fredn. af
bræmmen om Buderup gamle kirke. Bræmmen er udenfor det
fredede område. Ønsker dambrug. 2 sommerhuse er an-
bragt.
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Lbnr. Matr. nr. Ejer
6 1dh Buderup-

holm
Samme beliggenhed som lbnr. 2. 10/7 1951 lyst fredning

Anders Gregersen
Areal

7,6
kr.

500

af bræmmen om Buderup gamle kirke. Bræmmen er udenfor
det fredede område. Der findes dambrug •.

7 l~~l~ do Karen S. Schneider 11~4 o

Skovbevokset skrænt på åens vestbred. Har frafaldet
krav om erstatning.

8 lcø do Søren Kr. Janner 200
Parcellen ligger på ~ens vestbred syd for Buderup Bro.
Et sommerhus er anbragt.

9 la do Th. Jacobsen 8~6 o
Har tiltrådt fredning uden erstatning. Arealet er park.

~
\e lo ldl do Thorvald Christensen 0~7 100- Parcellen ligger på åens vestbred syd for Buderup Bro.
~

11 ldf do Ove Hansen~ se nr. 27 ls2 200
Samme beliggenhed soo lbnr. lo

12 ldk do Aage Carl Emil Uttrup 1,2 200
samme beliggenhed som lbnr. lo
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13 l~ Kristian Bedsted 1,4 200

.., Enkelte løvtræer må plantes

14 Ida do Ejnar Kristensen 1,3 200

Samme beliggenhed som lbnr. lo

.-- 15 ldn do Johannes Nielsen 1,4 200
"- I

Samme beliggenhed som lbnr. lo

eC'\ 16 ldm do N.P.C. Krogh 1,4 200
Samme beliggenhed som lbnr. lo.

17 l~ do Jens Chr. Pedersen 0,9 750
Samme beliggenhed som lbnr. lo. Ligger delvis i Lille
Blåkilde område.

18 lo do Søren Pedersens enke 3,7 950
-C jfr. nr. 47. Samme beliggenhed som lbnr. lo
e
er- 19 lu Skør- Kristine Andersen 0,9 200

~. ping
Parcellen ligger på åens østbred nord for Buderup Bro.

20 lt do Niels Lassen 0,5 150
Samme beliggenhed som lbnr. 19

21 Is do Hans Dam 1,7 200

Samme beliggenhed som lbnr. 19. Der ligger et sommerhus.
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22 l~
Teglgård s
Beliggenhed som lbnr. 19. Under hensyn til byggemulig-

A.H. Fenger 3,9 2.500

hed på matr. nr. l~, der delvis ligger indenfor bygge-
linien ved skov og da byggeri her ikke findes at burde
tillades, fastsættes erstatningen for lbnr. 22 og 23
under et til 2.500 kr.

23 August Fenger 9,6

24 Bodil A.C.E. Gjern 39 o

Gamle fiskedamme på l~ må tages i brug igen.
Erstatning er frafaldet.

25 2!:..,2f, lee do. Per Lykkegård Jensen 2,0 100
Parcellen ligger på åens østbred syd for Buderup bro nær-- skovgrænse.(~-,e

ec 25a lod Svend Aage Frandsen 0,8 50
Sarnnebeliggenhed som lbnr. 25

26 Ib Teglgård
Sædegård
3d,21,38~,50~
50!:..,9h,23d,23~
23b Rebild 27g

statsskovvæsenet 18,4 o

e· Gravlev
3d,50~,9h23d,23~,23b er berørt af kendelsen
af 22/12 1947. 23b,23~,23d er fredet ved
kendelse lyst 10/2 40
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3~, 50,h
Rebild

0,6 150Fru Ida Ritzau

Begge parceller af hvilke den ene allerede er fredet,
ligger øst for åen indenfor skovfredningslinien. Begge
matr. nr. berørt af kendelse af 22/12 47. 3~ indenfor
Ravnkildeområdet.

8c Rebild Ove Hansen 1,1 200
Parcellen ligger øst for åen indenfor skovfrednings-
linien.

5b Rebild 0,8 200Ankjær Marinus Kjær
Beliggenhed som lbnr. 27. Berøres af kendelsen af 20/2
48 af 22/12 47.

4r Rebild 0,8 400Peter Krogh
Beliggenhed som lbnr. 27. Under Lille Blåkildeområdet.

Niels Jacob Mouritsen 5,9 400
Bundgård

2c berøres af kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt er-
statning kr 200. 2c berøres af Lille Blåkildeområdet.
Ejeren skal tålet at en sti anlægges over det nordøst-
lige hjørne af matr. nr. 2c.

2a Peder Mouritsen Bundgård 4.00036do
m.fl.



'.(
:-c',

e·

- 23 -
32 9,2 500Peder Chr. Andersens enke

Petrea Andersen
8a er berørt af kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt er-
statning 280 kr. Matr. nr. 8~ er høj mark og 2 englodder.
Matr. nr. 42h er vejareal i engen. På den høje del af
8a skal vindformede, store træer bevares.

33 2~,42d,4~ do Peder Ingemann Bossen 4,6 750
4~ Gravlev Bundgård
4a, 42d er fredet ved kendelse lyst 10/2 40. 4~,42d og
4~ er berørt af kendelse af 22/12 47. Ikke udbetalt
erstatning 800 kr. 4~ og 42d ligger i Ravnkildeområdet.
Under sagens behandling er godkendt en dræningsplan for
4~, hvilken plan er gennemført.

33a 4~ Gravlev Kjeld Christensen 0,3 100
Parcellen ligger øst for åen. ad 33 og 33~ bemærkes,
at 6~ og 27~ Gravlev er udgået af matr. og inddraget
under 4~, der er udstykket i 4g og 4~, jfr. 73

34 42~, 5~

Rebild
Richard Bundgård 5003,5

Parcellen ligger øst for Kovadsbækken nedenfor vejbroen.
42~ er fredet ved kendelse lyst 10/2 40. 42~ er berørt
af kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 640 kr.



34ft

35

36

•e
e

37

38

• i4 ...
~: åij ~t~a.~~d~~_~~ri,1_'h 1.9 300

~~~'lt~
'~oel1en li~setV~.ttor 'en~ D~t tillade. ejeren af
~l$rtte et t~~~lte lange paroellenø gr~nse mod matr. nr.
2~ Rebild.

9~, 50b, 50f

Rebild
Niels Hyld8!~d 5002,2

Matr. nr. 9g,50~ l~gger øst for åen. Matr~ nr. 50! vest
for ~en. 9~,50~ er perørt af ~endelse 22/12 47. Ikke
udbetalt erstat~i~g 360 kr.

0,6 200Carl og Ejnar Jacobsen
Engparcel øst for åen. 3h,9k er fredet ved kendelse af
10/2 4o~ Alle 3 matr~ nr! be~ørt af ~endelsen af 22/12
47. Ikke udbetalt erstatning 150 kr •

Rebild Nationalpark 1,5 o

Fredes uden erstatning, 3b,3f fredet ved kendelse lyst
10/2 40. 2f,50K er berørt af k~~~elsen af ~2/12 47, ikke
udbetalt erstatning 85 kr. - 3f l~g~er i RavnkildeomrAdet.

Carl Eriksen 2,3 1.000
Parcellen ligger øst for åen i Ravnkildeområdet. 3~ er
fredet y~d ~~ndelse ly~t +0/i2 40. Alle tre matr. nr. er
berørt ~f kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstat-
ning 300 kr.
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39 7~,7i, lo~, 10.8:
42.8:Rebild
3~ Gravlev

7,1
2,7Peder Christensen

jfr. tingbogsattest nr.7o

40 42,!:Rebild 0,8 50Martin Kjær
Parcellen ligger nedenfor vejbroen ved Kovadsbækken, øst
for åen. Fredet ved kendelse af 10/2 40.

5~, 42~ Rebild Jens Peter Mouritsen 1,1 100
Bundgård

Engparcel øst for åen.

Jørgen Glud 4,8 o9f, 42~ Rebild
21b Oplev
9f, 42~ fredet ved kendelse lyst 10/2 40. Har tiltrådt
fredning uden vederlag.

43

Gravlev og
J.A. Bundgård
Anders Bundgård
Jens Chr. Bundgård o19a,21.§;Oplev 4,4

ligger på begge sider af åen ved Nybro. Tiltrådt fred-
ning uden erstatning. Ny ejer: Restauratør Eriksen, Odd
Fellow, Ålborg.

6a Rebild Chr. Mouritsen Bundgård 0,4 100
Parcellen ligger øst for åen.



- 26 -

44 50k Rebild
27.€!:hGravlev
Der tillades opsat master til pumpestation. Begge par-

Peder Pinstrup Andersen l 200

celler ligger vest for åen.

45 50d Rebild Holger Blicher Jensen 1,2 225

e~ 271 Gravlev
\ Begge parceller ligger vest for åen ved Kovadsbækkens ud-

løb.
e",

46a 421 Rebild Henry Marthinus Christian l 200
Kjær

Ejeren har efter aftale med nævnet foretaget plantning
af nogle birketræer i syd og nord. Parcellen ligger øst
for åen ved Rebildvejen. Fredet ved kendelse lyst 10/2 40.
Huset er opført med overfredningsnævnets tilladelse •

•\.

e
~

46b 42i Rebild Knud E.Rise Nielsen 0,5 100
Parcellen ligger øst for åen ved Rebildvejen.

47 7b Gravlev Søren Pedersens enke 0,5 50
jfr. nr. 18

Parcellen ligger vest for åen.

Hans Pinstrup 24,6 5.000
Gravlev

•
Mark og eng, alt vest for åen. 7~ berørt af kendelsen af
22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 900 kr. 7~ ligger i
Blåkildeområdet.



•

49

50

51

52

53

54
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1~b,22b~23~,23d Søren Chr. Jensen
27~ Gravlev
Mark og eng, alt vest for åen. 16b, 23~ er berørt af

1.000

kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 100 kr.
16b, 23~ ligger i Blåkildeområdet.

Peter Nielsen 5,8 1.00016a,22å.,22f
27ai Gravlev
Mark og eng, alt vest for åen. 16~, 22~ er berørt af
kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 150 kr.
16~, 22~ ligger i Blåkildeområdet.

20a Gravlev Lars Chr. Larsen 2,7 700
Mark og eng vest for åen. De til gartneri nødvendige
bygninger må opføres.

Niels Petersen Kragelund 1,8 600
27ad,27~ Gravlev
Matr. nr. 21~ er mark, resten er eng, hvoraf 21~ ligger
i Lille Blåkildeområdet. 21~ er berørt af kendelsen af
22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 50 kr.

Chr.Martin Poulsen 2 400
Gravlev engareal ves~ for åen.

6a,9~,29~,27}!
27ab Gravlev
Læhegn tillades. Matr. nr. 6a er mark ved hovedvej lo,

Frederik Poulsen 20 3.000

resten eng.
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55 27~, 27~,27~
Gravlev

Anna Stoffersen 3 500

Engparceller vest for åen.

56 27~ Gravlev Petrine Ryberg ca.l 200
Beliggenhed som.lbnr. 55

--\ 57 27.§:9.Gravlev Lars Peter Nielsen 1,3 200
Beliggenhed som lbnr. 55

~';

58 27~ Gravlev Jens Errebo Nielsen 1,1 200
Master til pumpestation må opsæ±tes, engareal vest for
åen.

59 27.!>29f1:,29h, 29:y,
27 ~ Gravlev
Foretagen beplantning af 29~ og sydlige lod af 29h er

Jens Peter Andersen 1,4 200

,
e
e

<

tilladt.

60 27~ do Arnold Lindstrøm l 200
Engareal vest for åen

61 27~ do Anders Poulsen Sæderup 2,1 400
Engareal vest for åen.

62 11~,27~,27al,
27~ Gravlev
Mark og eng, alt vest for åen.

Kristian Foldager 32,4 3.500
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62a 2% Gravlev Peder Pinstrup Andersen 0,4 25
Eng vest for åen.

63 27E; Gravlev Henry Foldager 2,6 300
Eng vest for åen

e( 64 27d,27~,27f, do Hans Søren Winther 3,1 400
Læhegn tillades plantet. Eng vest for åen.r.~

\ ',. 65 27h Gravlev Thorkild Nielsen 1,5 200

66 27i do Holger Poulsen 0,5 100

67 27k do P.Pinstrup Andersen 0,5 100
Master må opsættes til pumpe station. Eng vest for åen.

e 68 17§:.,271.,27~ Lauri ts P. Thygesen 1,9 400
( 29.r,29X do"-

-- Eng vest for åen.-'C
69 27t,29d Gravlev P. Pinstrup Andersen 0,4 100

jfr. 67 og 62a-44
Eng vest for åen, dcre~ pumpe station

70 27~,27Sl,29f,29i
299. Gravlev
Eng vest for åen, pumpe station.

Kristian Mouritsen
\

0,7 150
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71 29l,29~ Gravlev

Eng vest for åen
Christian Chr. Støvring 0,8 150

•
(

72 5~,29Q, Gravlev Anders Chr. Andersen 1,6 300

Enge vest for åen. 5~ er berørt af kendelsen 22/12 47.
Ikke udb€talt erstatning 100 kr.

e('l 73 8h,13x,6h,14f Kjeld Christensen 2,4 300
27!E,27Q,Gravlev
Alle parceller øst for åen. 6h, 27Q, og 13~ er berørt af
kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning for 6h
40 kr. og 27!E og 13~ 160 kr. Vil opføre bygninger til
eksisterende dambrug.

73a 29~ Gravlev Vald.Sørensen 0,3 °
Må fredes uden erstatning.

74 29a,29J2.Gravlev Niels Ellemann Jensen
Enge vest for åen.

0,8 200

75 la Gravlev Skolelod 0,3 o

Eng øst for åen. Granplantning skal afdrives indenfor 5 år.
Er plantet af kaptajn Hummelgård, SOTI hævder at have købt
lodden.

76 9~ Gravlev Valdemar Jensen l 175
Eng øst for åen. Pumpestation tillades. Berørt af kendel-
sen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning 65 kr.



"'7 31 ~

77 lld,29~,29! do Peder Chr. Gravesen 1,7 300
Matr. nr. Ild er øst for åen, 29! og 29! vest for åen.
Ild er berørt af kendelsen 22/12 47. Ikke udbetalt er-
statning 60 kr.

78 8d,15~ do Johanne Pouline 0stergård 2,1 500
Engen 8d er øst for ~en? engen 15~ vest for åen. 8d er
berørt af kendelsen af 22/12 47. Ikke udbetalt erstatning
60 kr.

79 5i do
Eng øst for åen.

Frederik Vinther Bundgård 0,8 150

80 2d do Svend Erik Nielsen 0,8 150
Christensen

Eng øst for åen. Berørt af kendelsen 22/12 47. Ikke udbetalt
erstatning 40 kr.

81 2g Gravlev Jørgen Otto Andersen 0?8 150
Eng øst for åen. Berørt af kendelsen 22/12 47. Ikke ud-
betalt erstatning 50 kr.

82 loa Gravlev Lars Knudsen 3 500
Eng øst for åen. Berørt af kendelsen 22/12 47. Ikke udbetalt
erstatning 200 kr.

83 14~ do Lars Peter Nielsen 0,5 150
Eng vest for åen.

I e-
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84 24!:Gravlev
Eng vest for åen.

Elmann Hansen 0,9 200

85 lb do Skolelod 0,6 o

86 l8f do Poul Aa. Sørensen og 0,4 o

Chr. L. Christensen
Eng vest for åen, hvorpå findes 2 sommerhuse. Ejerne har
frafaldet krav på erstatning.

87 19~ do Chr.A.Pedersen 0,4 100
Eng vest for åen.

88 29k,292Sdo William Blicher 0,8 100
2 enge vest for åen.

89 29~ do Alvilda Pedersen 0,5 100

~ Eng vest for åen.-e. 90 290 do Gunnar Lund Nielsen 0,1 50

" Eng vest for åen.

91 29b do Marie Strauss 0,4 100

92 l2~,27b,27~ do Sigurd Jacobsen
Der er gamle boringer

0,1,1,8,3,1 600



- 33 -

93 23~,42~,42~,42~ Tidligere fredninger anføres ikke
42~ Rebild.,42f,42~ ligger i Ravnkildeområdet
6b Rebild, 23!
42m,47a,48b Rebild- - - .,

.. 42t,42Z'42~
42~, 42~ Rebild Staten o

~f
. f

42f, 44~ Rebild
47b, 42~, 42~, 43~, 22a
Rebild

94 4d,4~,43b,43~,46b
46~,48c,48d,5l~,5lb
4~,42~,42ai,56~,56b
42~, 42ab,42~,42~
Rebild

Rebild Nationalpark o

42ak, Rebild

Tidligere fredninger anføres ikk·
da ny fredning er tiltrådt uden
vederlag

95 23~ Rebild Ida S. Ritzau 1,3 200
22/3 47 en deklaration om indskrænkning i retten til be-
byggelse og om forkøbsret for staten.

95 42!}Rebild Jens Christian Mouritsen 0,1 o

Bundgård
Da matr. nr. 42!}Rebild ifølge kendelsen lyst 10/2 1940
er overdraget staten for 500 kr., ydes ingen erstatning.
Ligger ved Topkarens hus og er ikke tidligere fredet. "
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Konklusionen er sålydende:
"De foran nævnte arealer af Skerping og Gravlev sogne,

der er indtegnet på hoshæftede rids, undergives fredning over-
ensstemnende med foran anferte almindelige bestemmelser og de
for enkelte lodder i foranstående fortegnelse særligt angivne
bestemmelser.

Offentligheden har adgang til områderne øst for åen S03

foran bestemt.

Der udredes følgende erstatninger:
Lbnr. l. Georg Priess Christensen

2. Henry Christoffersen
3. Niels P. Chr. Jensen
4. Søren Jørgensen
5. Peder Husum Larsen
6. Anders Gregersen
8. Søren Kr. Janner

lo. Thorvald Christensen
11 og 27 Ove Hansen
12. Aage Carl Emil Uttrup
13. Kristian Bedsted
14. Ejnar Kristensen
15. Johannes Nielsen
16. N.P.C. Krogh
17. Jens Chr. Pedersen
18 og 47 Søren Pedersens enke
19. Kristine Andersen
20. Niels Lassen

kr.
200

800

300

200

700

500

200

100

400

200

200

200

200

200

750

1.000

200

150
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21. Hans Dam 200
22 og 23 August H. Fenger
25. Per Lykkegård Jensen

2.500
100

25a. Svend Aage Frandsen 50
350

e·
\..

26a og 95 Fru Ida Ritzau
28. Ankjær Marinus Kjær
29. Per Krogh

200
400

30. Niels Jacob Mouritsen Bundgård
31. Peder Mouritsen Bundgård m.fl.
32. Enke Petrea Andersen
33. Peder Ingemann Bossen Bundgård
34. Richard Bundgård
34a Niels Peder Mouritsen Bundgård

400
4.000

500
750
500
300

35. Niels Hyldgård
36. Carl og Ejnar Jacobsen
38. Carl Eriksen
39. Peder Christensen

500
200

1.000
1..000

40. Martin Kjær
41. Jens Peter Mouritsen Bundgård
43. Chr. Mouritsen Bundgård
44,62a og 69 Peder Pinstrup Andersen

50
100
100

45. Holger Blicher Jensen
425
225

46a Henry Martinus Christian Kjær 200
46b. Knud E. Rise Nielsen
48. Hans Pinstrup
49. Søren Chr. Jensen

100
5.000
1.000

50. Peter Nielsen 1.000
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~.e 51. Lars Chr. Jensen 700
<f-

~ 52. Niels Petersen Kragelund 600
53. .Chr. Martin Poulsen A-oo

54. Frederik Poulsen 3.000
55. Anna Stoffersen 500

56. Petrine Ryberg 200

57. Lars Peter Nielsen 200

e·· 58. Jens ErrGbo Nielsen 200(
J 59. Jens Peter Andersen 200f'

-C, 60. Arnold Lindstrøm 200

61. Anders Poulsen Sæderup 400

62. Kristian Foldager 3.500
63. Henry Foldager 300
64. Hans Søren Winter 400
65. Thorkild Nielsen 200
66. Holger Poulsen 100
68. Laurits P. Thygesen 400

er 70. Kristian Mouritsen 150
, 71. Christian Chr. Støvring 150·e' 72. Arne Chr. Andersen 300

· ,~, 73 og 33a Kjeld Christensen 400

74. Niels Ellemann Jensen 200
76. Valdemar Jensen 175
77. Peder Chr. Grave sen 300
78. Johanne Pauline 0stergård 500
79. Frederik Vinther Bundgård 150
80. Svend Erik Nielsen Christensen 150
81. Jørgen Otto Andersen 150
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82. Lars Knudsen 500

83. Lars Peter Nielsen 150
84. Elmann Hansen 200

87. Chr. A. Pedersen 100
88. William Blicher 100

89. Alvilda Pedersen 100

90. Gunnar Lund Nielsen 50

91. Marie Strauss 100
92. Sigurd Jacobsen 600

Erstatningerne udredes af statskassen med to tredie dele og af
Ålborg amtsfond med en trediedel og udbetales til ejerne."

-Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til
naturfredningslovens § 19, stk. 3, hvorhos den er indanket af samt-..
lige de i fredningsnævnets kendelses konklusion nævnte lodsejere,
bortset fra de under løbenumrene l, 8, 21, 22 og 23, 26a og 95, 34a,

~ .36 og 89 anførte. De ankende har principalt påstået fredningen op-
tt hævet, subsidiært erstatningerne forhøjet. Endvidere har Danmarks na-
~_ turfredningsforening ved skrivelse af 2. august 1960 henstillet, at

\.
" - der i fredningskendelsen indsattes en bestemmelse vedrørende påtale-

retten med hensyn til overholdelsen af fredningsservitutterne, og at
Naturfredningsforeningen optages blandt de påtaleberettigede.

OverfredniU&snævnet har den 22. og 23. september 1961 be-
sigtiget de fredede arealc'r og forhandlet med de ankende lodse jere og
andre i sagen interesserede.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde, at arealerne i og om-
kring Gravlevdalen er i høj grad fredningsværdige, har man besluttet
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at stadfæste kendelsen med følgende ændringer:
Vedrørende Idet fredede areals omfang:
Fra fredningen undtages følgende arealer, jfr. vedhæftede

kort:
l. Bebyggede area~er, gårdspladser og haver, der er beliggende i

fredningsområdets randzone.
En br~mme p~ 100 mIs bredce af matr.nr. 6~ og matr.nr. lla af
Gravlev, regnet fra disse parcellers vestskel.
Den nordlige parcel af matr.nr. ldx af Buderupholm, således at
fredningsgrænsen følger vestskellet af matr.nr. l§~ smstds.

4. Den mellem den ~f fredningsnævnet fastsatte grænse og nord-
skellet af matr.nr. l o Buderupholm beliggende trekant.

e;~ 2.

3.e~,
'"-'

e·(-

Vedrørende fredningens indhold:
l. Bestemmelsen i fredningsservituttens afsnit B l skal ikke være

til hinder for foretagelse af foranstaltninger til sikring af
åens tilstand efter de nugældende regulativmæssige bestemmelser.

2. Til fredningsservituttens afsnit B 3 føjes:
"Omkostningerne ved sådann~ tekniske undersøgelser, SOffi måtte
være nødvendige for,at fredningsnævnet kan træffe sin afgørelse,
afholdes af fredningsmyndighederne."

3. Til fredningsBervi~uttens afsnit C 4, 2.stk. føjes:
"På de stejleste skråninger på enkelte vanskeligt dyrkelige
arealer med sparsom græsvækst bør tilladelse til beplantning
med nåletræer i almindelighed gives."

4. Fredningsservituttens afsnit D l, l.sætning affattes således:
"Der må ikke opføres bygninger, skure, boder eller lignende ud
over, hvad der er nødvendigt for landbrug og skovbrug samt til-
ladte dambrug, herunder pumpehuse til tilladte afvandingspumper."
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5. Til fredningsservituttens afsnit D l føjes efter 2.sætning:

liDenmerudgift ved en dyrere linieføring af el- og telefonled-
hinger, der måtte blive en følge af nægtet tilladelse af an-
bringelse af master i åbent terræn, afholdes som frednings-
udgift ."

Påtaleretten med hensyn til denne kendeIses overholdelse
tillægges fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds og Danmarks Natur-
fredningsforening.

Vedrørende erstatningerne.
Overfredningsnævnet har opnået mindelig overenskomst om

erstatningen med følgende ankende lodsejere.
Løbe nr. 2 Henry Christoffersen ••••••••••.•••.•••••• 2.500 kr.

" 4 Søren Jørgensen ••••••••.••.••••.•••••.••• 400 -
" 6 Anders Gregersen ••••••••••••••••••••••••• 1.000 -
" lo Thorvald Christensen ••••••.•••••••••••.•• 200-
II 11

og 27 Ove Hansen •••••••..•.••...•••••.•••..•••• 800

" 12 Aage Carl Emil Uttrup ••..••.••••••••••••• 400-
" 13

14
15
16

og 29 1.200 -

Kristian Bedsted ·........................ 400
Ejnar Kristensen" 400 -·........................
Johannes Nielsen" 400 -·........................

"
Peter Krogh ••••••••••••••••••••••••••••••

" 17 Jens Chr. Pedersen .•......•.•.•••••.••••• 1.500 -
" 18og 47 Søren Pedersens enke, Helga Pedersen ••••• 2.500

" 19 Krestine Andersen •••••••.•••..••••••••••• 400 -
" 20 Niels Larsen .....................•...••.. 300
" 25 Per Lykkegaard Jensen ••••.•••.•••••••.••• 200 -
" 28 Ankjær l\'larinusKjær •.•.••.•••.•••.••••••• 400 -
" 34 Richard Bundgaard ••••••••.•...••••••••••. 1.000
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e Løbe nr. 35 Niels Hyldegaard ••• ••• • • • • • ••• • • • • •• • 1.000 kr.

" 40 Martin Kjær 100• • • • • • •• • •• • •• • •• • • • ••• • • •

" 44,62a,
67,69 Peder Pinstrup Andersen .............. 850

" 45 Holger Blicher Jensen 450................
" 46b Knud E.Rise Nielsen 200·.................
" 48 Hans Pinstrup ........................ 15.000

.~_.
" 49 Søren Chr. Jensen 2.500....................
" 50 Peter Nielsen 2.500........................
" 51 Lars Chr. Larsen (ikke som i frednings-eC

nævnets kendelseB konklusion anført
Lars Chr.Jensen) ·.................... 1.800

" 52 Niels Petersen Kragelund 1.600.............
" 53 Chr. Morten Poulsen 800·.................
" 54 Frederik Poulsen ............... ...... 16.500

" 55 Anna Stoffersen 1.000......................
" 56 Petrine Ryberg 400·......................
" 57

.. og 83 Lars Peter Nielsen ·.................. 700

e, " 58 Jens Errobo Nielsen 400·.................
( " 60 Arnold Lundstrøm 400·....................e

" 61 Anders Poulsen Sæderup 800...............
le. " 62 Kristian Foldager . ................... 13.000(,

" 63 Henry Foldager 600·......................
" 64 Hans Søren Winther 800·..................
" 65 Thorkild Nielsen 400·....................
II 66 Holger Poulsen 200·......................
" 68 Laurits P. Thygesen 800·.................
II 71 ChJ.ChristensenStøvring 300..............
II 72 Arne Chr. .A":~J.arsen·.................. 600- II 73og 33a Kjeld Christensen .................... 800 -
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e Løbe nr. 74 Niels Ellemann Jensen • • •• • • • • • • • • ••• • • 400 kr.

" 76 Valdemar Jensen 350 -•• •• •• • • •• • • •• • • • • •• • ••

" 77 Peder Chr. Gravesen 600 -• • • • •• • • • • • • • •• • •• •

" 78 Johanne Pouline østergaard 1.000 -• • • • • ••• • • • •

" 79 Svend Børge Pedersen, tidligere ejer
Frederik Vinther Bundgaard ............ 300 -

" 80 Svend Erik Nielsen Christensen 300 -........
e( " 81 Jørgen Otto Andersen 300 -..................

" 82 Lars Knudsen 1.000 -'- ..........................
" 84 Magnus Jakobsen, tidligere ejer

e Elmann Hansen ......................... 400
(,

" 87 Chr. A.Pedersen 200 -·......................
" 88 William Blicher 200 -·......................
" 90 Gunnar Lund Nielsen 100 -...................
" 91 Marie Strauss ......................... 200 -

Med de øvrige ankende lodsejere har Overfredningsnævnet
ikke kunnet opnå mindelig overenskomst, og man har derfor i henhold
til naturfredningslovens § 20 anmodet taksationskommissionen om
på grundlag af fredningsnævnets kendelse med de i det foregående
nævnte ændringer at ville fastsætte erstatningerne til disse.

Ved en den 18. juli 1962 afholdt taksationsforretning
har taksationskommissionen derpå fastsat erstatningerne til de
pågældende lodsejere således:

Løbe nr. 3 Niels P. Chr.Jensen .................... 700 kr.
II 5 Peder Husum Larsen 2.500.....................
" 25a SvellIldAage Frandsen 100 -....................
II 30 Niels Jacob Mouritsen Bundgaard 2.300........
II 31 Peder Mouritsen Bundgaard m.fl. ••••••••11.000
II 32 Erik Andersen og Børge Andersen,e· tidligere ejer Petrea Andersen ......... 4.000
II 33 Peder Ingemann Bossen Bundgaard 1.500........
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Løbe nr. 38 Carl Eriksen •••••••••••••••••••••••••• 2.000 kr.
" 39 Peder Christensen ••••••••••••••••••••• 4.000 -
" 41 Jens Peter Mouritsen Bundgaard •••••••• 400 -

" 43 Chr. Mouritsen Bundgaard .............. 200 -

" 46a Henry Martinus Christian Kjær ••••••••• 400 -

" 59 Jens Peter Andersen ••.•••.•••••••••••• 500 -
300 -" 70 Kristian Mouritsen ••••.•••••••.•••••••

.~ " 92 Sigurd Jacobsen •••.•••.••••••••.•••••. 2.000 -

-~.. Et kort nr.Ål.llo visende det fredede område, der om-
\.. " fatter ca.507 ha er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den 16.

juli 1960 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer i og
omkring Gravlevdalen stadfæstes med de af det foranstående følgen

... de ændringer.
I erstatning udbetales til:

e..(.
e
~

Georg Priess Christensen, Buderupholm pr. Skørping 200 kr.
Henry Christoffersen,Buderupholm pr.Skørping •••••••••••• 2.500 -
Niels P.Chr.Jensen, Støvring ·.......... 700
Søren Jørgensen, ·.......... 400 -
Peder Husum Larsen ·.......... 2.500 -
Anders Gregersen,
Søren Kr.Janner,

- Skørping ·.......... 1.000 -
- Støvring ·.......... 200 -

Thorvald Christensen, ·.......... 200 -
Ove Hansen, ·.......... 800 -
Aage Carl Emil Uttrup ·.......... 400 -
Kristian Bedsted,
Ejnar Kristensen

·.......... 400 -
·.......... 400 -
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Johannes Nielsen, Buderupholm pr. Støvring
N.P.C.Krogh,
Jens Chr.Pedersen,

·..- ........
• • • • ••••• • • •

• • •• • • • • • • • •
Søren Pedersens enke,Helga Pedersen,Buderupholm ••.••••
Kristine Andersen, Skørping ••••.••.•••••••••••••••••.•
Niels Lassen, Skørping ••••••••••••.•••..••••••••.••••.
Hans Dam, Skørping ..

August H.Fenger, Skørping •••••..•••.••••••.•..••.•••••
Per Lykkegaard Jensen, Skørping •••.•.•.••••••••.••••.•
Svend Aage Frandsen,Rebild pr. Skørping •••.•••••••••••
Fru Ida Ritzau, Rebild pr. Skørping •••••••••••••••••••
Ankjær Marinus Kjær, Rebild pr. Skørping •••••••••••••

400 kr.
1.200 -

1.500 -

2.500

400 -

300 -

200

2.500 -

200 -

100 -

350 -

400 -

Niels Jacob Mouritsen Bundgaard, Rebild pr. Skørping •• 2.300-

Peder Mouritsen Bundgaard m.fl.,
Erik Andersen og Børge Andersen,
Peder Ingemann Bossen Bundgaard,
Richard Bundgaard, Rebild pr. Skørping .................
Niels Peder Mouritsen Bundgaard,
Niels Hyldgaard, Rebild pr.Skørping • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • •

Carl og Ejnar Jacobsen, Rebild pr. Skørping ••••••••••••
Carl Eriksen, Rebild pr. Skørping ·.....................
Peder Christensen, - ·.... .................
Martin Kjær, Rebild pr. ·.....................
Jens Peter Mouritsen Bundgaard, Rebild pr. Skørping ••••
Chr.Mouritsen Bundgaard, Rebild pr. Skørping ·..........
Peder Pinstrup Andersen,
Holger Blicher Jensen, Gravlev pr. Støvring

·..........
·..........

•• 11.000 -

.. 4.000 -

.. 1.500 -

1.000

300 -

1.000

200 -

2.000 -

4.000 -

100

400 -

200 -

850 -

450 -

Henry Martinus Christian Kjær, Rebild pr. Støvring ••••• 400
.Knud E. Rise Nielsen, Rebild pr. Skørping .............. 200 -

Hans Pinstrup, Gravlev pr. Skørping •••••••••••••••••••• 15.000 -
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Søren Chr. Jensen, Gravlev pr. Skørping • • •• • • • • •• • •• • •

Peter Nielsen,
Lars Chr. Larsen,
Niels Petersen Kragelund,Gravlev pr.

• • • •• • • • • • • • • • •

• • • •••• • • • • • • • •

Skørping •••••••••
Chr. Martin Poulsen, Gravlev pr. Skørping
Frederik Poulsen,

·............
·............

Anna Stoffersen, Buderupholm -
Petrine Ryberg, Gravlev pr. Skørping

·............
·.................

Lars Peter Nielsen, - ·.................
-Cr Jens Errebo Nielsen, Støvring ·.................

Jens Peter Andersen, - Skørping ·.................
Arnold Lindstrøm, Rebild skovhuse pr. Skørping ........
Anders Poulsen Sæderup, Gravlev pr. Støvring ........
Kristian Foldager, Gravlev pr. Skørping
Henry Foldager,

·..............
·..............

Hans Søren Winther,Oplev Nørgaard pr. Støvring ••••••••
Thorkild Nielsen, Gravlev pr. Skørping •.••••••••••••••
Holger Poulsen, Buderup pr. Støvring ••••••••••••••••••
Laurits P.Thygesen, Gravlev pr. Støvring ·.............
Kristian Mouritsen, Skørping ·.............
Chr. Christe:oeen Støvring, ·.............
Arl J vM. Andersen, ·.............
Kjeld Christensen, ·.............
Niels Ellemann Jensen, - ·.............
Valdemar Jensen, Støvring ·.............
Peder Chr. Gravesen, Skørping ·.............

2.500 kr.
2.500 -
1.800 -
1.600 -

800 -
16.500 -

1.000 -
400 -
700 -
400 -
500 -
400
800 -

13.000 -
600 -
800 -
400 -
200 -
800 -
300 -
300 -
600 -
800 -
400 -
350 -
600

Johanne Pouline Østergård, Gravlev pr. Støvring ••••••• 1.000-
Svend Børge Pedersen, Oplev mark,Gravlev pr. Skørping • 300 -
Svend Erik Nielsen Christensen, "Kjeldsminde", Oplev pr.

Støvring ••••• 300 -
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Jørgen Otto Andersen, Oplev pr. Skørping
Lars Knudsen, Gravlev pr. Skørping

•• • • • • • •• ••••• 300 kr.
•• • • • • • •• • • • • •• • • • • • 1.000 -

Magnus Jacobsen, ~
Chr. A. Pedersen,-
William Blicher, -
Alvilda Pedersen,-
Gunnar Luna Nielsen,

"'~ '~'-.Marie Strauss, Gravlev -
Sigurd Jacobsen,

·................... 400 -
•• • • • • • • • • • • • • • • ••• • 200 -
·................... 200 -
·................... 100 -

·................... 100 -
·................... 200 -
·................... 2.000 -

IWIt~ Erstatningsudgifterne ialt kr. 119.800 med 5 % rente fra
\.. :..:.... l6.juli 1960 udredes med 3/4 af statskassen, medens den sidste 1/4

udredes af Ålborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende køb-
stadkommuner i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.

(

•

Udskriftens rigtighed
bekræfteso~~-i./~

f
_ .1_ Kaas-Petersen
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År 1970, den 9. april, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1410/60 om fredning af arealer i og omkring Gravlev-
dalen.

I Overfredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 hedder
det på side ll~

"På de af fredningen omfattede områder langs Kovadsbæk oven-
for vejbroen samt områderne indenfor en afstand af 250 m fra Lille
Blåkilde og 150 m fra Ravnkilde og kilden sydøst for Buderupholm
må der ikke foretages grøftning eller dræning. Eksisterende grøf-
ter i disse områder må ikke udd~pe8 og eksisterende dræn ikke ud-
vides."

I kendelsen side 12-13 anføres det endvidere~
191 resten af området må udgrøftning og dræning fremdeles

finde sted. Dog skal dræningsplaner, der på noget sted angår større
dybde end 1,25 m, forelægges fredningsnævnet, som efter skøn over
den for kilderne opstående fare og efter indhentet udtalelse fra
Danmarks geologiske undersøgelse i hvert enkelt tilfælde afgør, i
hvilket 'omfang dræning tillades og i tilfælde af nægtelse fastsæt-
ter den ejeren tilkommende erstatning.n

Side 38 udtaler kendelsen~
"Omkostningerne ved sådanne tekniske undersøgelser, som måt-

te være nødvendige for, at fredningsnævnet kan træffe sin afgørelse.
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afholdes af fredningsmyndighederne.1i

Ved skrivelse af 7. november 1967 har Det danske Hede-
selskab forelagt fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds et
projekt, der overvejende, nemlig for 17 hals vedkommende, er
udarbejdet med henblik på afvanding af et areal af ejendommen,
matr. nr. 2 ~, Rebild by, Skørping. Af den nævnte skrivelse
fremgår blandt andet, at de projekterede dybder for en del af
hoveddrænene er væsentlig større end den i fredningskendelsen,
nævnte tilladte drændybde på 1,25 m, idet visse strækninger
foreslås nedlagt i ca. 1,5 - 2,4 m. Af projektbeskrivelsen

~~ fremgår, at det er tanken på steder at nedsætte lodrette dræn,
hvilket antagelig vil ske til en dybde af ca. 4 m.

Fredningsnævnet har ved kendelse af 23. maj 1969 beslut-
tet at tillade projektets gennemførelse.

Overfredningsnævnet har den 25. september 1969 foretaget
besigtigelse i sagen og har forhandlet med sagens parter. Det
har herefter besluttet at modsætte sig, at det omhandlede af-
vandingsprojekt nyder fremme, idet Overfredningsnævnet herved
har lagt følgende til grund:

Under de overvej~lser, man i sin tid gjorde sig vedrøren-
de fredning af arealer i og omkring Gravlevdalen, tillagde man
spørgsmålet om sikring af kilderne overmåde stor vægt, hvilket
har fundet udtryk i bestemmelserne herom i Overfredningsnævnets
kendelse af ll. november 1963, og det er i forbindelse med nær-
værende sag oplyst, at den mulighed ikke kan afvises, at projek-
tets gennemførelse vil medføre en fare for Ll. Blåkilde.

For det tab, der lides ved, at afvandingsprojektet ikke
gennemføres, har Overfredningsnævnet tilbudt brdr. Mouritsen
Bun dgård, Bundgården, Rebild, som ejere af matr. nr. 2 ~ en
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en erstatning på 25.000 kr., der forrentes med 6% p.a. fra den
23. maj 1969 og med 8% fra den l. oktober 1969 til betaling sker,
tillige med Hedeselskabets regning for dræningsprojektets udar-
bejdelse (kr. 5.580.-incl~sive moms).

I skrivelse af 24. marts 1970 er det over for Overfrednings-
nævnet oplyst, at brdr. Mouritsen Bundgård har kunnet acceptere
fornævnte tilbud.

T h i b e s t e m m e s~

For den af Overfredningsnævnet besluttede nægtelse af at
tillade det ovenfor omhandlede projekt til afvanding af blandt
andet matr. nr. 2 ~, Rebild, fremmet udbetales i erstatning til
ejerne af ejendo~~en Bundgården, brdr. Mouritsen Bundgård, Rebild,
et beløb på ialt 30.580 kr. hvoraf 25.000 kr., der ydes for tab,

Ived at projektet ikke gennemføres, forrentes med 6% p.a. fra den
23. maj 1969 og med 8% p.a. fra den l. oktober 1969 til betaling
sker. Det resterende beløh til dækning af Hedeselskabets regning
for projektets udarbejdelse forrentes ikke.

Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og med 1/4
af Nordjyllands amtskommune.

Udskriftens rigtighed
b~æftes

I,'~:,(!, /\
'\. ('" -~ "-

J. Fisker
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 14. juli, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1410/60 om fredning af arealer i og omkring Gravlev-
dalen.,

Ved tillægskendelse af 9/4 1970 nægtede Overfredningsnævnet
ejerne af ejendommen Bundgården, brdr. Peder og Poul Mouritsen
Bundgård, tilladelse til at iværksætte et projekt til dræning i
større dybde end 1,25 m inden for en afstand af 250 m fra Lille
Blåkilde, da den mulighed forelå, at projektet ville medføre en
fare for nævnte kilde, jfr. Overfredningsnævnets kendelse af
11/11 1963, side 11 og side 12-13. For nægtelsen ydedes der en er-
statning på ialt 30.580 kr., heraf 25.000 kr. "for tab ved at
projektet ikke gennemføres."

Efter erstatningens udbetaling er de~~ imidlertid udarbejdet
og forelagt et projekt, der vel ikke arbejder med dræn af den type,
der var led i projektet, som Overfredningsnævnet modsatte sig ved
tillægskendelsen, eller med så store dybder, men dog forudsætter
hoveddræn i en dybde af indtil 2,30 m.

Ejerne og Det danske Hedeselskab, som har udarbejdet pro-
jektet, har handlet ud fra den opfattelse, at projektet ikke ville
bringe Ll. Blåkilde i fare, og at ejerne derfor ~kke ved afsigelsen
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af Overfredningsnævnets tillægskendelse af 9/4 1970 har været af-
skåret fra at iværksætte det nye projekt, medens Overfredningsnævnet
for sit vedkommende ved nævnte tillægskendelse og det ejerne herved
tillagte erstatningsbeløb har ment at yde fuld erstatning for mang-
lende dræning overhovedet.

Denne uklarhed er der - under hensyn til at også det nye
projekt ifølge afgivne videnskabelige erklæringer vil kunne bringe
Ll. Blåkilde i fare - opnået enighed om at fjerne, derved at der
afsiges en supplerende tillægskendelse, hvorved enhver dræning af
ejendommen udelukkes, efter at taksationskommissionen har taget
stilling til spørgsmålet om et eventuelt yderligere tab ved den så-
ledes præciserede begrænsning i ejerrådigheden. Overfredningsnævnet
har yderligere erklæret sig indforstået med at afholde udgifterne
ved udarbejdelsen af det nye projekt. Projekteringsudgifterne er
af Hedeselskabet blevet opgivet til kr. 2.984,03.

Taksationskommissionen har herefter i kendelse af 7/6 1972
bestemt, at der ikke tilkommer ejerne af ejendommen matr.nr. 2 ~
Rebild by, Skørping sogn, brødrene Peder og Poul Mouritsen Bundgård,
yderligere erstatning i anledning af det dem ved Overfredningsnæv-
nets skrivelse af 6. juli 1971 meddelte forbud mod dræning på ejen-
dommen.•

Taksationskommissionen har herved udtalt, at den finder,
særligt under hensyn til priserne på henholdsvis eng og agerjord
på egnen, og idet fradrag må foretages for ejernes egne udgifter
i forbindelse med gennemførelse af afvanding, at ejernes tab som
følge af, at de nu ved fredning afskære s fra afvanding under enhver
form, ikke overstiger ca. 1.500 kr. pr. ha for det i sagen omhandlede
engareal på ca. 17 ha. Idet der herefter er ydet ejerne fuld erstat-
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ning ved det dem tidligere udbetalte beløb på 25.000 kr., vil der
ikke under denne sag kunne tilkendes dem yderligere erstatning.

,.

T h i b e s t e m m e s:
Det i Overfredningsnævnets tillægskendels~ af 9/4 1970 ~l

udtalte, at det af Det danske Hedeselskab med skrivelse af 7/11 1967
til fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds fremsendte projekt
vedrørende afvanding af et areal på 17 ha af ejendommen matr.nr. 2 a
Rebild by, Skørping, ikke tillades fremmet, erstattes af følgende:

Dræning må ikke foretages på ejendommen matr.nr. 2 ~ Rebild
by, Skørping sogn.

Det danske Hedeselskabs udgifter på kr.2.984,03 i forbindelse
med udarbejdelse af et projekt af 9/7 1970 erstattes selskabet af
fredningsmyndighederne.

Udskriftens rigtighed
bekræftes •

.---- ,.".- I

}.! V7/-~~
ti J. Fisker

kh.
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UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL===================~===================
År 1971, den 9. juni, afsagde Overfredningsnævnet

følgende
t i l l æ g S k e n d e l s e

af ll. november 1963 vedrørende fredning af arealer omkring Grav-
levdalen (Ofn. 1410/60).

Overfredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 skal
ikke være til hinder for, at der på matr.nr. 42 ~, Rebild by,
Skørping sogn, af Skørping kommune etableres offentlige toiletter
i overensstemmelse med de af ingeniørfirmaet Nellemann den 23.marts
1970 til fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds fremsendte planer og tegninger. Fredningen skal heller ikke

~ være til hinder for, at der etableres fast belægning med asfalt af
taJ parkeringspladsen på matr.nr. 4 Q Rebild.

~ Ud skrift ens rigtighed
bekræftes.

kh.
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OYERFREDNINGS~ÆVNBTS KE!illELSESPROTOKOL

År 1975, den 19. februar, afsagde overfr8d.ningsnX"I-
net følgende

t j l l rog s k e n d e l s e

i sagen nr. 1410/60 om fredning af al~ealer i og omkring Grav- l

lev-dalen - overfredningsnævnets kendelse af ll. november
1963.

T h i b e s t e m m e s :

Overfrednin~snævnets kendelse skal ikke være til
hinder for, at der på ejendommen m~tr.nr. 22 b og 23 d, Grav-

...lev by og sogn, opføres en garage på maksimalt 30 o' , sålede3
at denne indgrBves i skrænten i umiddelbar nærhe~ af den eksi-
sterende bolig, og således at den iøvrigt ved materialevalg o;
ved sløring bag eksisterende træer fremtræder så diskret SOD

muligt.
Underskriftens rigtigher:;bekræftes

,.. .., ~/ . "
~/. tf/fLy
·1 J. Fis"t:er
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ERSTATNINGSAFG0RELSE

truffet den 7.maj 1980

af

'I Fredningsnævnet for Aalborg amts sydlige fredningskreds i sag 230/76

om

dræning af matr. nr. 27 ar m.fl. Gravlev by og sogn.

T ~~ /7CvT.nr.c:)o o.



Fredning~-:Tlæ~m€'tfor Nordjyllands am-ts :"ydlige fred-
ningskreds har den 7.tr12J 1980 truffet følgende

')1Eørelse
om erstatning i sag nr.230/76 om dræniLg af matr.nr. 27 ar m.fl.
Cravlev by og sogn.

'I

IOverfredningsnævnets kendelse af ll.november 1963
om. f::.'edningaf arealer i og omkring Gravlevdalen findes be-
stemmelser om forbud mod grøftning og dræning indenfor nærmere
angivne.kildeo~råder. Om det øvrige af kendelsen omfattede om-
råde anføres:

"I resten af området må udgrøftning og dræning frem-
deles finde sted. Dog skal dræningsplaner, der på noget sted
angår større dybde end 1,25 m, forelægges Fredningsnævnet, som
efter skøn over d<::nfor kilderne opståede fare og e.fter indhen-
tet udtalelse fra Danmarks geologiske Undersøgelseri hvert en-
kelt tilfælde afgør, i hvilk~t omfang dræning tillades og i
tilfælde af nægtelse fastsætter den ejeren tilkommende erstat-'
ning."

Senere udtales i kendelsen:
"Omkostningerne ved sådanne tekniske undersøgelser,

som måtte væ.:....e nødvendige fo!", at Fredningsnævnet kan træffe
sin afgørelse afh0ldes af fredning~:m.J.l(1,ighederne".

Ved skrivelse af 31.august 1976 fremsendte Det Dan-
sleeHedesels1cab til Fredningsnævnet et projekt til dræning af
et ca. 8,25 ha stort areal bestående af engparcellerne matr.
nr. 27 ar, 27 as, 27 at, 27 ~, 27 ak, 27 ai og 27 ~ Gravlev
by og sogn tilhørende gårdejer Hans Peder Pinstrup, Egsbjerg-
gaard, i anledning af, at drænledningerne ved hovedledningen

2

/ "
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dræningsarealet (ca. 7,1 ha) udgjorde en del af et ca. 14 ha
stort engareal, som Hans Peder Pinstrup i 1976 havde erhvervet
for 150.000,00 kr. til forening med sin ca. 41 ha store land-
brugsejendom matr. nr. 7 ~ m.fl. Gravlev by og sogn.

Efter at Fredningsnævnet i henhold til Overfrednings-
nævnets kendelse havde tiltrådt at afholde udgifter ved de
nødvendige tekniske undersøgelser, blev disse undersøgelser
foretaget af Hedeselskabet og forelagt Danm~rks geologiske
Undersøgelser. Ved kendelse af 30.marts 1977 nægtede Frednings-
nævnet at fremme det forelagte projekt.

Ejeren lod herefter Hedeselskabet udarbe~de og udføre
et ændret dræningsprojekt , hvis gem.em!'ørelse ikke skulle væ-
re i strid med fredningskendelsen og har ved Hedeselskabets
skrivelse af 20.april 1977 og senere nedlagt påstand om er-
statning af følgende beløb:

l: Hedeselskabet for drænteknisk
un~ersøgelse i' januar 1977 kr.3.596,35
Hedeselskabet for omarbej-
det projekt
Gårdejer H.P.Pinstrup, mer-
udgift ved anvendelse af
G.T.-rør i stedet for dræ\n-
rør kr.5.249,41

+ moms 15%
2:

kr.3.000,00 + " 15%

e
•·e

3:

+ moms 15%
samt 4: Udbytteforringelse ca.

pr. år foranlediget af, at
det oprindelige drænings-
projekt ikke blev gennemfvr' >

" 1.000,00

t:1.d';ren den 13. september 1979 afholdt besigtigelse
konstaterede s enkelte pletter i kornet på den drænede eng.

Ejeren H.P.Pinstrup oplyste, at han i 1972
havde haft et udbytte på knap 30 fold af vinterhvede, og at
han i 1979 har byg og forventede et væsentligt lavere udbytte,
fordi der kom så meget vand, netop som kornet var kommet op.
Pletterne i bygmarken andrager ca. 1/2 ha, og det formindskede

3

/ \1
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1.000,00 kr. om året.
Hedeselskabets repræsentant oplyste, 8t det var muligt

ved supplerende dræning i lovlig dybde at udbedre pletterne,
og at gennemførelse af det først forelagte projekt ville have
medført, at der ikke var frerr~ommet pletter i marken. løvrigt
sl:.ønnedehan ikke nogen udbytteforringelse i forhold til det
oprindelige projekt.

Fredningsnæ-vnet finder, at den under punkt l nævnte
"-

udgift, der er afholdt efter aftale med Fredningsnæv~et med
hje~mel i fredningskendelsen,vil være at afholde af frednings-
myndighederne. Fredningsnævnet finder det ikke godtgjort, at
ejeren H.P. Pinstrup har lidt noget ctriftstab ved det nu gen-
nemførte dræningsprojekt set i forhold til det oprindelige
forelagte projekt.

Herefter, og idet der ikke findes grundlag for de øv-
rige rejste krav, vil disse ikke være at tage til følge,
hvorved særligt bemærkes, at såvel ejeren som Hedeselskabet
var eller burde være klar over fredningskendelsens bestemmel-
ser og derfor ikke har kunnet påregne uden ændringer eller
yderligere udgifter at kunne få akcepteret gennemførelse af
et i strid med fredningskendelsens bestemmelser udarbejdet
projekt.

Thi bestemmes.
Til dækning af udgifter ved dræntekniske undersøgelser

i januar 1977 betales til Det Danske Hedeselskab, Grundfor-
bedringsafdelingen, HJul torvet , postbox 110, 8800 Viborg,
kr.3.596,35 med tillæg af moms 15%.

Beløbet udredes med 3/4-af Statskassen og 1/4{,: Nord-

2 ..., // Y
! :.;;..--'
,. {..cttUf& '~---vt---{ ./~../I.Bruun de Neergaard/ ~"'l:';t'lU~it\ ~...t:~.~
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jyllands Amtskommune.
"-}II
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FOR NORDJYLLANDS AMTS
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Aalborg, den lo.september 1982.
KONG HANSGADE 18. 9000 AALBORG

TLF. (08) 12 70 11

Journal nr. 27/82 .

Himmerlands Elektricitetsforsyning
Andelsselskab,
postbox 658,
9100 Aalborg.
vedr. vedligeholdelse af bestående højspændingsluftledning fra

,25 km-stenen på hovedvej A lo og over Gravlevdalen til
Grønhøj og passerende område fredet ved Overfredningsnæv-
.nets kendelse af ll.november 1963 vedr. fredning af arealer
i og 'omkring Gravlevdalen.

I skrivelse af 12.februar 1982 har De - som vist på med-
fulgt kort - ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til vedlige-
holdelse af den eksisterende i 1936 byggede højspændingsledning
over ·}ravlevdalen.

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse bl.a., at
master o.l. på de åbne arealer kun må anbringes efter Fred-
nings0ævnets godkendelse (kendeIsens pag 3 - afsnit D 4), og
en: de0 merl,dgift ved en dyrere lini ef0r-Ll1gClfel- og te lefon-
lednInger, der m5tte blIve en følge df nægtet tilladelse af

•ClYlbrIngelseaf master i åbEn~ terræn, afholdes som frednings-
~ udgift (kendeIsens pag 39), samt at erstatningsudgifter udredes

3 1med ~ af statskassen, medens den sidste ~ udredes af Aalborg
amtsfond og de' i amtsrådskredsen beliggende }(øbstadskommuner l

henhold til senest offentliggjort folketælling.
De har under sagen oplyst, at vedligeholdelsen, der består

af udskiftning af ledninger og defekte master, agtes gennemført
på den måde, at der anlægges en ny ledning - ligeledes på træ-
master - ca, 5 m nordvest for og parallelt med den eksisterende
og har begrundet den valgte fremgangmåde med

l. smidiggørelse af arbejdsoperationen
2. færre og kortere strømafbrydelser for forbrugerne
3. lo stk. master færre at vedligeholde fremover, hvil-

ket også medfører en fredningsmæssigfordel
4. lo stk. færre master at se på i landskabet

og med, at de nye master så vidt muligt søges anbragt i mark-
skel og derfor vil være til mindre gene for lodsejerne, samt
at afstanden fra Lindenborg å. til nærmeste mast vil blive æn-
dret fra nu ca. 13 m til ca. 35 m.

2
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på Fredilingsllævnets forespøl'8::,el um mu.ligheden for al-
ternative løsninger, hvorved ledningsforløbet over det fredede
afkortes og/eller kabellægges, har De ikke kunnet få øje på
anvendelige alternativer, som kan forkorte ledningen over det
fredede og har oplyst, at en kabellægning af hele ledningen
vil koste over l million kroner, og at en delvis kabellægning
af ledningen over det fredede vil medføre betydelig risiko
for dri~tsforstyrrelser ved lynnedslag i den resterende luft-
ledning.

Nordjyllands amtsråd har i skrivelse af 4.juni 1982 bl.a.
udtalt:

"Himmerlands Elektricitetsforsynings vedligeholdelses-
planer omfatter opstilling af ca. 3,09 km ny ledningsanlæg
parallelt med og til erstatning for tilsvarende eksisterende
anlæg. Der er tale om en flytning af ledningsanlægget ca. 5 m.
Ledningsføringen fremgår af kortbilaget.

Det eksisterende ledningsanlæg forløber inden for det
fredede område både parallelt med dalforløbet mLdt i ådalen
og p2 tværs af denne på en for om.-rådetskæmmend(::måde. Det er
derfor amtsrådets opfattelse, at den påtænkte vedligeholdelse
bør tilsigte en for området mindre skæmmencle linieføring.

Kortbilaget (sagens bilag J4) vi~-:cL'endvidere amtsrådets
fOr'slag Li], hv',Jrledesledn1{10se.nlægget Lc.lf:. etableres under
hl~nsyntagen t~il områdets J andskabelige ·værdier. Dette forslag
inclebærer, at der etableres ·ca. 6Ll0 m luft ledning mere end på-
regnet i el-selskabets planer, samtidig med at der nedlægges
ca. 1330 m, hvoraf de ca. 510 m er omfattet af el-selskabets
vedligeholdelsesplaner. Nettoresultatet er, at der ved dette
forslag vil findes ca. 180 m luftledning mindre, end tilfældet
er idag. ----

Himmerlands Elektricitetsforsyning har i skrivelse af
27.april 1982 oplyst, at merudgifterne forbundet med gennem-
førelsen af amtsrådets forslag vil beløbe sig til ca. 15.000,00
kr., hvoraf a~tet i givet fald skal yde t, hvilket udgør ca.
3.750,00 kr."

Amtsrådet har vedtaget overfor Fredningsnævnet at anbe-
fale, at vedligeholdelsesarbejdet udføres som af rådet fore-
slået, og vedtaget i henhold til fredningsbestemmelsen at yde
et erstatningsbeløb på 3.750,00 kr. samt i givet fald at god-
kende anlægget i henhold til naturfredningslovens § 42.

,

3
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Danmark:; Naturfl~edi:lingsfu.!'eninghar som påtaleberettiget

I

efter fredningskendelsen i skrivelse af B.juli 1982 og under
nævnets besigtigelser nærmere begrundet og henstillet, at der
finder kabellægning sted af den ansøgte ledning over dalen,
og at den af Nordjyllands amtskommune ievrigt foreslåede løs-
ning tages til følge i overensstemmelse med de intentioner,
som fremgår af Overfredningsnævnets kendelse af 1.1.1963 og
la~dsk~bets værdier iøvrigt.

Deres repræsentant har under besigtigelse hen 2.september
d.å. endvidere oplyst, at beløbet ea. 15.000,00 kr. alene an-
drager de skønnede udgifter til lodsejerne ved den af amtsrå-
det foreslåede flytning af ledninger (bortset fra den ansøgte
lednLng), medens udgifterne ved selve flytningen afholdes af
selsl(abet,'og at selsl<abet kun vi l forlange refusion af de
faktiske udgifter til disse lodsejere og højest 15.000,00 kr.
plus moms.

Omcnd Fredningsnævnet måLte finde det overordentligt øn-
skeligt, at den ansøgte ledning kabellægges , find,er nævnet ikke,
at 'l1dgifterne for det offentlige herved står i~ forhOld
til, hvad derved kunne opnås.

Fredningsnævnet finder dog cHlder he-Ylsyntagent'LI dp.!lbc-
[yde Lige forbedring af synsj ndtryl-:::ketover dalen at klmY1~ goc1-

J ..-1 -Cl o t . " IC t· ~ t D l -'-- ,'" l o .,CC::llu(; \.JetecJ1søgtepa Jetlnge.1se a.c, a c.e d.c am sraCL("L rorcs _<...leGe

,
ænJringer a~ ledningsanlægget i dalen gennemføres som af amts-

rådet foreslået. De faktiske udgifter til lodsejerne ved de af
amLsrådet foreslåede ændringer af de bestående ledninger (bort-
set fra den oprindeligt ansøgte ledning) udredes af det offent-
lige med et beløb indtil 15.000,00 kr. plus moms og fordeles
på staten med i og Nordjyllands amt med i.

Når arbejdet er udført, bedes detailleret opgørelse over
de nævnte udgifter fremsendt hertil.

Ovennævnte godkendelse, der er meddelt i henhold til
nClturfredningslovens § 34, kan efter sarmne lovs § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, PJnaliegade 7, 1256 Køben-
havn K., af den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse,
Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Støvring kommunal-
bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klageEristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærværende tilladelse bort-

4
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falder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
I

Sagens bilag 14 vedlægges i fotokopi.

Bilag.
I~ ~-~7/--t~

E.Bruun de Neergaard.

•

Til orientering, idet der vedlægges fotokopi af bilag 14.
><'Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 5 eksempl.

skåvsty~elsen, Strandvejen 863, 2930 Klampenborg.
Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K.
Nordjyllands Amtskommune, teknisl< forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg 0 .

.Jr.nr.8-70-51-1/22-lJ.
Støvring Kommune, 9530 Støvring .
Skørping Kommune, 9520 Skørping.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F. Jr.nr.15-03/82.
DN, lokalafdelingen, v./stud. scient. Johri Mønsted Jensen,

Viborgvej lo, 9530 Støvring.
DN, lokalafdelingen, v./arkitekt Lll[C'-(~f1ysels,Gr'anv~",j2,

Rebi Id, 9520 Skørping . I )/ . I

/~:.- ~ --7l--..f.

,
•
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Signatur:

e -----..

veor. ans0gnin9 om fornyelse
Hf eks. 20 kV ledning.

•••••••••••• Eks. 20 kV ledning
der ønskes fornyet.
SClmme tr8ce.

A r K '~; f o r s l cl q t i l
,!,f)c] fl! t l fUl'C; •

~ ..--..~ .._~.\ r I, ", " ! I,,: t I I
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,OV'ERFREDNINGSNÆVNET REG. NR. J nn I
!V~g

A møllon",rlo 7 :r /1 ...
.., - . J' I n .

1256 København K

Telefon ••••
01-133638

Dato: 9. december 1982
Himmerlands Elektricitetsforsyning
andelsselskab
Postbox 658
9100 Ålborg

J. nr.: 2534/82

Ved en afgørelse af 10. september 1982 har fredningsnævnet

for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds meddelt dispensation til flytning

af ledningsanlæg , som passerer et område, der er omfattet af overfrednings-

nævnets kendelse af 11. november 1963 om fredning af arealer i og omkring Grav-
-- - -
levdalen . Den givne tilladelse medfører dels, at en højspændingsledning fra

25 km-stenen på hovedvej A 10 i sydøstlig retning mod Grønhøj flyttes 5 m, dels,

at der som foreslået af Nordjyllands amtsråd og vist på et vedlagt kort sker en

omlægning af ledningsnettet syd herfor i området ved Gravlev sø. For dette sidste

ydes der andelsselskabet Himmerlands Elektricitetsforsyning en erstatning på ca.

15.000 kr. + moms, som anvises på grundlag af indsendt dokumentation.

Af overfredningsnævnets kendelse fremgår bI. a., at master o.lign.

på de åbne arealer kun må anbringes efter fredningsnævnets godkendelse, og at den

merudgift ved en dyrere linieføring af el- og telefonledninger, der måtte blive en

følge af nægtet tilladelse af anbringelse af master i åbent terræn, afholdes som fred-

ningsudgift. Erstatningen udredes ifølge kendelsen med 3/4 af statskassen og 1/4
af Aalborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstadskommuner .

•
Danmarks Naturfredningsforening har påklaget fredningsnævnet s

afgørelse med påstand om, at højspændingsledningen fra hovedvej A 10 til Grønhøj

lægges i kabel på strækningen fra hovedvejen til øst for 0rnebjerg. Naturfrednings-

foreningen har som begrundelse henvist til de store landskabelige værdier, der knyt-

ter sig til dette fredningsområde •

Der er i sagen sket følgende:

I februar 1982 ansøgte Himmerlands Elektricitetsforsyning fred-

ningsnævnet om t illadelse til at flytte højspændingsledningen 5 m mod nordvest paral-

lelt med den eksisterende ledning på strækningen fra hovedlandevejen i retning mod

Grønhøj , Det blev bI. a. fremhævet, at antallet af master ville blive reduceret med

10, og at den nærmeste mast ved Lindenborg å ville blive placeret 35 m fra åen mod

nu 13 m.

4tJ
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Nordjyllands amtsråd kunne tiltræde den ønskede flytning af højspæn-

dingsledningen , men fandt, at der samtidig burde ske en nærmere angivet omlæg-

ning af ledningsnettet på det fredede område sydvest for højspændingsledningen .

Herved ville ledningsanlæggene i nærheden af Lindenborg å blive forenklede og

flyttet i en væsentlig større afstand fra åen. Elektricitetsselskabet kunne tiltræ-

de dette, idet selskabet samtidig oplyste, at udgifterne ved den af amtsrådet fore-

slåede omlægning ville andrage ca. 15.000 kr. + moms. Amtsrådet erklærede sig

herefter indforstået med at afholde de 25 % af denne udgift.

'I.

Danmarks Naturfredningsforening fandt, at der burde kræves kabel-

lægning af højspændingsledningen , hvilket ifølge selskabets beregning ville medfø-

re udgifter på godt 1 mill. kr. Fredningsnævnet kunne ikke gå ind for en kabellæg-

ning, idet udgif terne herved ikke stod i rimeligt forhold til det herved opnåede,

og meddelte herefter tilladelse til den ønskede flytning af højspændingsledningen

og den samtidige omlægning af ledningsanlægget sydvest herfor.

Overfredningsnævnet skal udtale:

Overfredningsnævnet kan med den af fredningsnævnet givne begrun-

delse i det hele tiltræde den trufne afgørelse, herunder at der på grundlag af ind-

sendt dokumentation ydes Himmerlands Elektricitetsforsyning en erstatning på

ca. 15.000 kr. + moms, hvoraf 75 % afholdes af statskassen og 25 % af Nordjyllands

amtsråd.

Det bemærkes, at den givne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er ud-

nyttet inden 5 år fra datoen for overfredningsnævnets skrivelse, jfr. naturfrednings-

lovens § 64 a.

l afgørel sen har deltaget 10 af overfredningsnævnets medlemmer. Af-

gørelsen er enstemmig.
P.~.

I~-"~=f7j/t. lf ,-
. J. Fisker
\ eksp. sekr.

\



"e År 1984, torsdag den l5.marts kl.ll,30,
Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige
kreds besigtigelse i

fr. sag nr. 12/84

foretog
frednings-

•

vedr. matr. nr. l ~ og l da
Buderupholm Hovedgaard, Buderup.
Tilladelse til plantning af
løvtræer - flovedsagelig birk -
på ca. 2 td~. land eng inden for
område omfattet af Overfredning~·
nævnet s ken3else af 11.11.63 c:n

fredning af arealer i og ved
Gravlevdalen.

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dcnmer E.Bruun de NEergaard, det
amtsrådvalgte med} (~m; konsulent Holger L .Holm, og
det kommunevalgte medlem, gårdejer Holger Børresen.

For Støvring kommune: tommuY"leingenl(;Y'HjlZ,rne.
For nordjy~ lands Amt S}(On:Jl:1).neog Amt:::.{'-r"-'drdngskontoret :

SektionsJeder Knucl \his.

e
e
•

Danmarks ?"j:'LturfredningsJ<;rening var .:10bw:it, men ikke mødt.
DEs~den var hr. Je~S Chr. Pede~sEn ved ægtefællen

Karna pedersEn tilstede.
Fru Pedersen oplyste, at engarealet, der allerede er

delvist tilgroet med selvsåede ege- og birketræer, ialt
er på ca. 4 tdr. land. Ejendommen drives ikke længere som
selvstændigt landbrug, idet den øvrige jord er bort for-
pagtet. Engen henligger n~ ubenyttet, og det har ikke
været muligt at leje den ud til n2boer.

Formanden redegjorde for Over fredningsnævnet s kendelse
af ll.november 1963 og det heri indeholdte forbud mod til-
plantning. Han forespurgte, om ejeren vil være indstillet
på at tillade amtet at foretage pleje af engarealet og
herunder retablere tilstanden ved tidspunktet for fred-
ningen.

Fru Pedersen oplyste, at ejeren i tilfælde af afslag
ønsker de SElvsåede træer bevaret og derfor ikke for tiden
ønsker at give tilladelse til pleje.

Nævnet vot erede og meddelt e afslag ,,På) ansøgningen. J
/ / - ,', J

,1/ .h-1'l t..: t' ,I ) ~ r !:'v, ( /.;// 7/1'1 ~·./V· "'~"" . r'{E:Bruun de Neergaar~.



~ FREDNINGSNÆVNET
~OR NORDJYLLANDS .4.f'.ns SYDL!GE

FREDNINGSKREDS

REG. NR. I()~ /,
Aalborg, den 23 .martS 1984.

KONG HANSGADE 16 9000 AALBORG

TLF !O81 12 7011

Journal nr. 12/84.

Hr. Jens Chr. Pedersen,
Lundehusvej 14,
9530 Støvring.
Vedr. matr. nr. l ~ og l da Buderupholm Hovedgaard, Buderup.

Tilladelse til plantning af løv~ræer - hovedsageiig birk -
på ca. 2 tdr. land eng inden for omr2~de omfattet af
Over fredningsnævnet s kendelse ar ll. ~.l.63 om fredning af
arealer i og ved Gravlevdalen.

Under henvisning til Deres skrivelse af 26.januar 1984
samt til det under besigtigelsen den I5.marts 1984 passerede
meddeles det, at Fredningsnævnet ikke har J<unnet godkende
det ansøgte.

Ovennævnte afs1ag ka.n i medfør af naturfredningslovens
§ 58 indbringes for Over fredningsnællnet t AIr aliegade 7 t 1256
København K. Klagefristen er 4 uger.

Ud::,kriftaf nævnspY'otokollen veCilæsges .

•
e
•

.,.... l.Dl~ag. 2 6 HAR. 1984

I,"f.'.A·";.r~ ~<- ~(I......-.f.
E.Bruun de Neergaard .

Modtaget I fredningsstyrelsen

Til orientering, idet der vedlægges kODi af udskriften.
YFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø .
Jr.nr. 8-70-52-1/23-4-84.

Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,
Niels Bohrsvej 30t 9220 Aalborg ø.

Danmarks Naturfredningsforeningt Frederiksberg Runddel l,
2000 København F.

DN, v./stud.scient. John Mønsted Jensent Viborgvej lo, 9530
Støvring.

Støvring kommune t 9530 Støvring.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.



rnEDNINGSKnEDS

REG.. o lor2I., 000

Aalborg, den 28. a p r i l 1986.
jOllfllill nr 8 0/ 8 6 .

fnEDNINGSNÆVNET
ron NOf\fl-,VI U\NnC; /\M rs SVOI rCiF

nHJr. lf/\tJ~I;I\OF 1 R q()(lO" "I nnnG
II r IORI 17 7n 1\

Hr. Bernt Bundgaard,
Ørnebjergvej 10,
Rebild,
9520 Skørping.

~iI fr~ningsregisteret
tIl Orientering /L/."'Y,--cr~

Vedr. matr. nr. 2 ..§. og 2 g Rebild By, Skørping. - Udskiftning
af bro over Lindenborg å inden for område fredet ved
Overfredningsnævnets kendelse af 11.11.63 om fredning
af Gravlevdalen.• -----------------------------------
Under henvisning til Deres sk~~f~i~;~-~~~~;~~~;~-~~~-~~

modtaget fra Amtsfredningskontoret den 2.april 1986, og be-
sigtigelse den 17.april 1986, hvoraf udskrift vedlægges, god-
kender Fredningsnævnet, at der foretages udskiftning af broen
i overensstemmelse med den af Dem under besigtigelsen givne
betingelse.

()vpnllævnte godkelldelse, der er en dispensaLion fra
hesLemmeJsernE' j nnLurfredningsJovcfls § 34

e
e
e

1<811 ef Ler snmmE' lovs § 5[3 indbringes for Overfredningsnævnet,
f\mnlipg;:tdr 7, lZS() K~benhnvn K., af den, der har begæret
frcdrlinqsnævllcLs afgørelse, fredningssLyrelscn, Nordjyllands
nml "I'Eld, Skørping kommullnJbesLyrelse og Donrnarks Naturfred-
11 i IHJS f o r p n i n lJ •

Kl;:tgefrisLoll er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelL den pårp'ldcndc klngcbcreltigcde.

[II tiJ]ndelse må ikke udnyLtes før k18gefristens
udløb. rI' klnge illCJqj\lcl, III?JliJ 18delsen ikke udnyttes,

f - ,

nlPdrnindre dC'n opretholdes nf Overfredllinqsnævnel. Nærværende
l i Il<ldeJse !Jortfnlder, s?Jfl'emL dell ikke 'er udnyttel inden

Bilag. C.Oruun
'j lir fro dCltO. /

"

T i l o r i e n le r i n <.:J, id e t d e r ved l knn . f. h i. l ::l n IJ"
Xf r e tin 1n g s s t y r e l s f) n, 1\ In n l i e g a er:~9f,s I rid" Ifø be-'n1l'Ct\J=lI K.o g 8. 5 k l

J 8 . 3 9220 A Ib ø e semp .I\rnlf>fredninQskontoret, Nie s ohrsveJ o, a org .
Jr.nr.~-7o-S2-4/22-l-86.

Nordjyl18nds f\mLskommune, "
Dnnmarks Natllrfredningsforeninq, frederiksberg l1unddel l,

2000 !<øbenhavn r.
DN, v./adjunkt Michael Wulff,
Skørping kommune, Skørpingvej

"

Svinget 4, 9520 Skørping.
7, 9575 Terndrup.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
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e 1\1' I'JB(), 1()I'~;(I;lq clr; [l 17,~pI'11 kl.lo,oo, forl:toCl irr'c!-

n i [1Cls I l <r\I n p l f o r Nn nlj y l 1 ,111 eh ~ m l f; "y cl l l Cle f !'(' d n i n q s k r e cls b e s j q l J -

fjPl"l: i

•

e
e
e

~,iHJ El n / 8 6 vpdr. mull'. nr. 2 ~ og 2 g l\ebi1d By,
Skr1l'fJinq. - lJcJskifLninq af bro over
Lindenhorg ~ inden for område fredet
vrcl O\IC'rfrC'dnjngsnævncts kencie1se
~f 11.1J.63 om fredning (,lf Gri1v1e\ld<Jlen.

~;ril)P[1S nktf'1' \/~r Lilstpc!l:.

~~ncll V,11':

N<rvllrL \lPcl fnlrn,1I1rlPl1, dnmrnf'1' E.flruun clr [lcerqaElrcl, DC] deL kommun81-
\/illqte mec!lf'rn ')lliI'Jey flnjbjrl'g.

DrL (lmtsrrH!svnlqLc rned1rm, Jrns Nielsen, hel\/de frlet forf<J1cl.

fnl' Nordjyll~flds <lmtskornmtlnc OfJ AmtsfrrdningskonLoret:
SekLinllslf'cipr Knlld Wi is.

SknrpillCj kommlJrlc V~l' indhudt, mf'CI ikke møeJl.

DN vn!' indhudt, mrn lkke modt. Enrl\lidere VRr Bernt Bundqaard mødt.

N<rVllS formClfldcn (lt oml';'\clcLhem;:rrkpric, Cl' fredet, ved Over-

frpdninqsn<rvrlPLs kendeJsC' rlf 11.no\lcmher 1963. Der er på frednings-

k o r t p t v i s L II f' j o V f' r rl p fl, h II o r h r (J p n n li o n s k e s u cls k i f l p t .

n_~~~! ()p l y s t P, n L d e n g il ml e lJ r o v Clr b r LI d t s (]mmC'n

Ol) hlrv triget Ilcd sldsLe sommer. Det er nødvendigL ot have en

hro nf lJpnsyn til de milrker, der ligger på den Clnden side CIf åen.

Dpn q<lrnlr bro blell belrpt <lf lclcfnrlstolper, der blev 18gt over

;lrn. Disse f~lolper killl ImIdlertid Ikke fås en så stor længde,

ilt det k;:ln lJnrlqås, ,1\ broC'[l sYIll<er. Derfor er det tanken nu at

nflllPrlcle bC'Lonbj;:rJker. Dlsse kiln på lnnd skjules med jord, og ude

ovC'r ncn vi l dp bl ive cilrnollflrrf'L Cif Lelefonsto1per, der bolLes

~;elllc brod<rkket skel] fnrtSClt \I<Pre CJf træ, rnfJsl<e

ri<rkkpt mpr! qrIT'sl nrv.

Wiis hn\lcle inqcn indll('fldingcr.

De Li lsLedev<rrC'Jldc rlævJlsmedJpmmer var enige om (lt ind-

st i lle t i] det fl'rlv;:rrendc nællnsrnedlcm, Clt det ansøgte godkendes.

Sngen UdSilt.

E.Bruun de Ncergaard.



FREDNiNGSKREDS

REG.Nl lo~ f
';c.:Lv;~. d;:;~ ']. j;..;~i 1997.

FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

•

KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

TlF. 108t 12 70 11

Journal nr. • 230/86.

Rebild National Park Society, lnc.,
v./advokat Uffe Salomonsen,
9560 Hadsund.
Vedr. matr. nr. 42~, 42 g og 42 aa Rebild By, Rebild. - Flytning af Lincoln

Log Cabin inden for umråde omfattet af nævnets kendelse af 20.9.1940
og Overfredningsnævnets kendelse af 11.11.1963. - Jr.nr.50.430 •

Under henvisning til Deres skrivelse af 16.marts 1987 og besigtigelse
den 4.juni 1987, hvoraf udskrift vedlægges, godkender Fredningsnævnet, at .
Blokhuset placeres som vist på det fremsendte rids i forlængelse af Tophuset
og magasinbygningen. Det er en forudsætning for tilladelsen, at beplantningen
mellem Blokhuset og magasinbygningen delvis bevares, og at skiltning på den
nyindrettede kiosk i magasinbygningen placeres så diskret som muligt på
bygningen, og at yderligere skiltning kun kan ske ved anbringelse af et skilt
ikke over l m fra bygningen, og at dette fjernes, når der ikke er ekspedition
i kiosken. . t· f b t l rne iOvennævnte godkendelse, der er en d1spensa 10n ra es emme se

naturfredningslovens ~ ~j ~fk. l ,kan efter samme lovs § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, 'Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har be-
gæret Fredningsnævnets afgørelse; Skov- og Naturstyrelsen,.'Nordjyllands ~mtsråd,
Skørping kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke 'udnyttes, medmindr~ opretholdes ~f Over~
fredningsnævnet .• Nærværende tilladelse bortfal1'~,~å~remt den ik~r
udnyttet inden S ar fra dato. I...; l <"'JMI''' 4 ~·lk-·'·~'.i ,;~.~ ~

1/' • ,?' .\

E.Bruun de Neergaardl..Bilag.

I l ~l

Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 17.
")('Skov-og Naturstyrelsen, -Amalioga€lo 13 j 1256 I(~benha"n 1(.
. Slots~arken 13, 2970 Hørph~lm. 9 A Ib aNordjyllands Am~skommune, tekn1sk forvaI~n1ng, Nler3~fsvej 30,. 220 ra ••

/
"IILandskabskontoret, 8-70-50-70 843-1-87,

Danmarks Naturfredningsforening, -j:redoriJ<sbZH·g fJ.~d81 bI, h20JO-Købel=ll:lavn-h.Nørrega e ,Kø en anK.
" II, lokalafdelingen, v./ William Bluhme,

Bækhusevej 4, Gerding, 9520 Skørping.
Skørping kommune, 9575 Terndrup.
A/S Lindenborg Gods, v./godsejer H.O.Schimmelmann, østergade 21, 9510 Arden.
'Eventyr Is, Gugvej 120, 9210 Aalborg Sø.
Buderupholm Statsskovdistrkt, Møldrupvej 26,
Bilag.

II

9520 Skørping.
E.Bruun de Neergaard.



FREONiNGSKR-EDS Aaiborg, cen :f.julI.L 1.70/.
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.,.. FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE REG.NR. jotRl

r

ti KONG HANSGADE 18 • 9000 AALBORG

TLF, 1081127011

Journal nr. 88/87.

Fru Edith. Olesen,
Buderupholmvej 28,
9530 Støvring.

II
I
l
I,Vedr. matr. nr. l cø Buderupholm Hovedgaard, Buderup. - Hegni~g,og plantning

omkrin g sommerhus på areal omfattet af Overfredningsnævnskendelse af
ll.november 1963 vedrørende fredning af arealer i og omkring Gra~levdalen.

------------~-----------------------------------------------------------------
Under henvisning til besigtigelsen den 4.juni 1987, hvoraf udskrift

vedlægges, godkender Fredningsnævnet, at der er foretaget beplantning og
opsat reftehegn rundt om sommerhuset. Det er en betingelse for godkendelsen,
at reftehegnet males med samme sorte farve som sommerhuset.

e·,
e.,;

Nævnets afgørelsE::, der er truffet' i medfør af' .,'~'
naturfredningslovens § 34 kan efter samme lovs § 58 indbringes

,for Overfredning9nævnet~, Amaliegade 7, 1256 København K., a~ den, d~r ~~r
begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands
amtsrAd Støvring kommunalbestyrelse og Danmarks Na~urfredningsforening:

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefr~stens udløb. Er
.'>:~:if!~givet, mA tillade,lsen ikke u~nyttes,
,~~.~~f.r~dnin'gsnævnet. Nærværende tilladelse

udnyttet inden ; år fra dato.

Bilag.

, ,
',', '. ,

li1 orientering:
_ 1": ' . Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
XSkov- og Naturstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Nordjyllands Amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening, v.tlaus Eriksen, Hjedsvej 8, 9541 Suldrup.
Støvring kommune, 9530 Støvring.
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgaard,
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REBILD NATIONALPARK.
SKITSE OVER HUSE I MAL l : 1000 , marts 1987

EKST. BOD NEDRIVES OG BOD INDRETTES I EKST. TRÆHUS.
BLOKHUSET FLYTTES OP TIL ØVRIGE HUSE OG PLACERES SÅLEDES ~T
FACADEN KOMMER TIL AT LIGGE PARALLEL MED TOPRUSETS FACADE.
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Hr .. arkilekt
Erik Eriksen

"Lundehuset"

Lundehusvej 25

9530 Støvring

Vedr.malI'. nr. l-o og 7-b, Buderupholm, Støvring. - Tilbygning
"Lundehuset", beliggende inden for Overfredningsnævnets
ken delse af 11/11-1963 om fredning af arealer i og omkring
Gravlevdalen.
Under henvisning til Deres skrivelse af l. juli 1907 og

besigtigelse den ll. september 1987, hvoraf udskrift vedlægges,
godkender Fredningsnævnet, al "Lundehuset" udvides i overens-
stemmelse med fremsendte tegninger og beskrivelse af l. juli 1987

Nævnet godkender endvidere, at der for foden af skrænten
mod nord opsættes et ca. 60 cm højt kampestensdige, og pålægger
Dem endvidere inden l. juli 1988 at retablere skrænten efter den
i strid med fredningskendelsen og uden nævnets lilladelse fore-
tagne afgravning.

Nævnets afgørelse, der er lruffel i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, kan i medfør af nalurfredningslovens § 58
j n db r in g e s fo r O vel'f re d n in g s n æ v n e t., S lo l s m a rk e n l 5, 2 9 7O IIø rs -
holm, af den, der har begæret Fredningsnævnels afgørelse, Skov-
og Nalurstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Støvring kommuhal-
bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefrislen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klagebereltigede.

[n tilladelse må ikke udnyttes før klagefrislens udløb.
[r klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyltes, medmindre
den oprethoides af Overfredningsnævnet. Nærværende tilladelse
borlfalder, såfreml den ikke er udnyttet inden 5 ~r fra daLo.
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Ar 1987, Lor~day den 4.juni kl.14,45, foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr.88/87 vedr. matr. nr. l cø Buderupholm Hovedgaard,
Buderup. - Hegning og plantning omkring
sommerhus på areal omfattet af Overfred-
ningsnævnskendelse af ll.november 1963
vedrørende fredning af arealer i og omkring
Gravlev-dalen.

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard~ det amtsrådsvalgte med-
lem, Jens Nielsen, og det kommunalvalgte medlem, fru Lis Christensen.

For Landskabskontoret: Jørgen Hyhne.
For Støvring kommune: Thomas Thomasen.
For DN: Claus Eriksen.
Buderupholm Statsskovdistrikt havde meldt forfald.
For ejeren, fru Edith Olesen, mødte ægtefællen Arne Olesen.

Arne Olesen oplyste, at naboen havde fældet træerne nord for
sommerhuset. For at skabe læ har en bekendt, der låner sommerhuset, opsat
et lamelhegn og sat nogle birketræer rundt om huset. Lamelhegnet er kun
tænkt som en midlertidig foranstaltning.

Nævnsformanden bemærkede, at sommerhuset er lovligt opført før
fredningskendelsen (sag nr. 8), men at der ikke i kendelsen er fastsat nær-
mere bestemmelse om hegning o.l.

Ingen havde indvendinger mod den skete hegning.
Nævnet voterede og var enige om at godkende hegningen på vilkår,

at lamelhegnet forsynes med samme sorte farve som huset.
Sagen sluttet •

E.Bruun de Neergaard.



En tilladelse må ikke udnyttes, før klage fristens
udløb.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dato •

• E. Bruun de Neergaard

Til orientering:
/u

2)

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrs-
vej 30, 9220 Aalborg ø,

e
e

3) Støvring kommune, 9530 Støvring,
4) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Kø-

benhavn K,
5) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, v/Claus

Eriksen, Hjedsvej 8, 9541 Suldrup,

i
"
I
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Aalborg, den d e n 18. fe b rua r 1988.
Journal nr, 3 J l 9 8 8 •

FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDUGE

FREDNINGSKREDS

KONG HANSGADE 18 9000 AAL80RG

TLF f 081 12 70 11

Skov-::ta.get I
tursfyrefserr

I 9 FEB, 1988
Hr. arkitekt Erik Eriksen
"Lundehuset"
Lundehusvej 25
9530 Støvring

Vedr. matr. nr. l-o 8uderupholm Hovedgaard, Buderup, og 7-b
Gravlev by, Gravlev. - Opførelse af vognport m.m. ved
"Lundehuset", beliggende indenfor Overfredningsnævnets
kendelse af 11/11-1963 om fredning af arealer i og om-
kring Gravlevdalen.

Under henvisning til nævnets afgørelse af 15. september
1987 og til Deres skrivelse af 12. februar 198B fremsendes
udskrift af nævnets besigtigelse den 12. februar 1988, hvor-
af nævnets afgørelse fremgår.

Deres opmærksomhed henledes på vedlagte bestemmelser i

naturfredningslovens §§ 66 og 67.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, kan i medfør af samme lovs § 58 indbringes,-----~-for Over fredningsnævnet , Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af den,
der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Skov- og Naturstyrel-
sen, Nordjyllands amtsråd, Støvring kommunalbestyrelse og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

,
MiIjøministeriet
J. nr F,~~/,\4-Gg
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Journal nr. 4 / l 9 8 8

Skørping kommune
Udvalget for teknik og miljø
Skørpingvej 7
9575 Terndrup

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

1 9 FEB. 1988

• Vedr. matr. nr. 42-1 Rebild by, Skørping. - Omlægning af tag,
opførelse af carport og voliere inden for område fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 11/11-1963 om fred-
ning af Gravlevdalen og Overfredningsnævnets kendelse af
21/1-1940 om fredning af arealer grænsende op til Rebild
Nationalpark.

Under henvisning til Deres skrivelse af 3. februar 1988,
j. nr. 01.05.02.GOl, og besigtigelse den 12. februar 1988, hvor-
af udskrift vedlægges, godkender Fredningsnævnet, at taget på
beboelsesbygningen omlægges, og gavltrekanterne beklædes med-.,..... -~~.-
træ i overensstemmelse med nævnets i udskriften beskrevne af-
gørelse.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34, kan i medfør af samme lovs § 58 indbring;;"------_.-.....-for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af den,
der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og Natur-
styreisen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommunalbestyrelse

I

og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klage fristens udløb .

•Miljøministeriel
J. om F. t\~~/{'\--~~ ..'"
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Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes,
medmindre den opretholdes af Over fredningsnævnet.

Nærværende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dato •

E. Bruun de Neergaard

Til orientering:
~)

2 )
Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrs-
vej 30, 9220 Aalborg 0,

3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 Køben-
havn K,

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen,v/ Willi-
am Bluhme, Bækhusevej 4, Gerding, 9520 Skørping,

5) Eva og Kaj Kjær, Rebildvej 48, 9520 Skørping,
6) Buderupholm Skovdistrikt, Mosskovgaard, Møldrupvej 26,

9520 Skørping.
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FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg,den 24. maj 1988.
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Journal nr. 13/1988

REG. HR. lod. J

Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Vedr. matr. nr. 42-t Rebild by, Skørping. - Opstilling af foder-
hus indenfor område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse
af 11/11-1963.

Under henvisning til Deres skrivelse af 28. april 1988
og besigtigelse den 19. ds., hvoraf udskrift vedlægges, god-

kender fredningsnævnet opstilling af et foderhus til får pla-

tit
e
e

ceret og på vilkår som i udskriften beskrevet.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-

fredningslovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og

Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommunalbe-

s~yrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \303/ .au..-

(('7 -'10 Foto V~h1t~r
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meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens

udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærværende

'.- tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år
fra dato.

E. Bruun de Neergaard

Til orientering + udskrift:

I l) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

e
e
e

2) Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrs-
vej 30, 9220 Aalborg ø,

3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, vi William
Bluhme,Bækhusevej 4, Gerding, 9520 Skørping,

5) ApS Rebild Fårefarm vi læge Svend Hede, Gl. Skørping, 9520 Skør-
ping,

6) Skørping kommune, 9520 Skørping.

de Neergaard
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Ar 188, torsdag den 19. maj kl. 10.30, foretog

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds
besigtigelse i

sag nr. 13/1988 vedr. matr. nr. 42-t Rebild by,

Skørping. - Opstilling af foder-

hus indenfor område fredet ved

Overfredningsnævnets kendelse af

11/11-1963.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var formanden, dommer E. Bruun de Neergaard, det

amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen, og det kommunalvalgte

medlem, Shirley Højbjerg.

For Nordjyllands amtskommune mødte ingen.

For Skørping kommune mødte ingen.

For Danmarks Naturfredningsforening: William Bluhme .

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte statsskovrider

Uffe Laursen og skovfoged Jens Erik Nielsen.

For ApS Rebild fårefarm mødte Svend Hede, m. fl.

Uffe Laursen redegjorde for den iværksatte pleje af

Rebild Bakker og oplyste, at skovdistriktet havde bortfor-

pagtet græsningsretten i bakkerne til Rebild Fårefarm.

Svend Hede oplyste, at der for tiden græssede ca. 125 får

og lam, og at antallet formentlig ville komme op på ca. 200, så-

fremt der var græs nok, og at detv8T nødvendigt at have et hus

til fodring og læ for fårene.
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Den foreslåede placering ved hustomten af det tidligere

Vælderskovhus besigtigedes, og man var enige om, at huset passende

kunne placeres ca. 30 m nord for hustomten, hvor det ville være

sløret af en eksisterende vold og beplantning set fra bakkerne

og på de øvrige sider af eksisterende beplantning.

Nævnet voterede og kunne godkende opførelse af huset

på den aftalte plads i overensstemmelse med den af arkitekt

Frank Vestergård udførte tegning på vilkår, at huset forsynes

med farver i jordfarveskalaen, og at tagbelægningen udføres i

mørke ikke skinnende materialer samt at huset fjernes, så snart

det ikke længere anvendes til formålet.

Sagen sluttet.

E. Bruun de Neergaard
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Aalborg, den 25. maj 1988.
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Journal nr. 4/1988
.\/luc18.~a~.

S~OVuog i\c:~ulSiV(~;l:;8f.
~(' ( ~ r ""H. ~'
~.(-.~ ~~{;,~

•
Hr. Kaj Kjær
Bækhuset
Rebildvej 48
9520 Skørping

Under henvisning til Deres skrivelse af 25. april

1988 og til besigtigelsen den 19. ds., hvoraf udskrift
vedlægges, godkender fredningsnævnet opførelse af et fugle-

hus og udhus med carport i som beskrevet i udskriften og på

de deri nævnte vilkår.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af natur-

fredningslovens § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes

for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Skov- og

Naturstyrelsen, Nordjyllands amlsråd, Skørping kommunalbe-

bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristens

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \30,1 -en:-

I(~-~o
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udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nærværende

tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

fra dato.

E. Bruun de Neergaard

Til orientering + udskrift:

)1) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
2) Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrs-

vej 30, 9220 Aalborg ø,
3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen vi William
Bluhme,

5) Buderupholm Skovdistrikt,

6) Skørping kommune.

E. Bruun de Neergaard
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Ar 1988, torsdag den 19. maj kl. 11.45, foretog

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-

kreds besigtigelse i

sag nr. 4/1988 vedr. matr. nr. 42-1 Rebild by,

Skørping. - Opførelse af fuglehus

og udhus med garage indenfor område

fredet ved Overfredningsnævnets kendel-

ser af 11/11-1963 og 21/11-1940.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var formanden, dommer E. Bruun de Neergaard, det

amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen, og det kommunalvalgte

medlem, Shirley Højbjerg.

For Nordjyllands amtskommune mødte ingen.

For Skørping kommune mødte ingen.

For Danmarks Naturfredningsforening: William Bluhme.

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte statsskovrider

Uffe laursen.

Ejeren, Kaj Kjær, blev antruffet.

Kaj Kjær redegjorde for sine planer, hvorefter fuglehuset

fortsat agtes placeret i haven udfor husets østgavl, hvor huset

ville være sløret af eksisterende beplantning mod øst (set 'fra

bakkerne) og mod nord. Huset agtedes opført med en længde sva-

rende til beboelseshusets bredde og ikke over 2 m højt med
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fladt tag og forsynet med sort tagpap. Udhuset, der tillige

skal indeholde carport agtes placeret ca. 10 m N,ord for bebo-

elseshuset i eksisterende beplantning, hvorved det vil være

sløret set fra nord (Gravlevdalen) og fra øst (Rebild bakker)

og delvis sløret set fra Rebildvej. Huset agtes opført i 1e-

4t cablokke i størrelse 9 m lang, 5 m bred og 2 1/2 m høj og for-

synet med fladt saddeltag belagt med sort tagpap.

•

•e
e

Nævnet voterede og godkendte

l : fuglehuset som ovenfor beskrevet på vilkår, at dette
holdes i jordfarve, og at der på den ende, der vender
ud mod Rebildvejen, foretages slørende beplantning af
løvbærende træer og buske af samme art, som den eksi-
sterende bevoksning, samt at huset fjernes, når det
ikke længere benyttes til formålet, og

2 : udhuset som ovenfor beskrevet på vilkår, at det enten
opføres i træ malet med farver indenfor jordfarveskalaen,
eller at lecavæggene inden et år forsynes med brædder

- et på to - og disse males med farver indenfor jord-
farveskalaen, samt ~ det eksisterende udhus og fårehus
fjernes senest efter byggeriets færdiggørelse.

Sagen sluttet.

E. Bruun de Neergaard.
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Journal nr. 12/1988

Iiiariæ. '..' '
Skov..og j\lC:i~~"i1frei~3.'

•
Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Vedr. matr. nr. 21 Rebild, Skørping. - Pleje af skrænt ved
Lille Blåkilde indenfor område fredet ved Dverfred-
ningsnævnets kendelse af 11/11-1963.

Under henvisning til Deres skrivelse af 28. april 1988

og til besigtigelsen den 19. ds., hvoraf udskrift vedlægges,

godkender fredningsnævnet det ansøgte plejeindgreb som be-

skrevet i udskriften.

•e
•

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af n atur-

fredningsnævnets § 34, kan efter samme lovs § 58 indbringes

for Dv erfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af

den, der har begæret Fredni~gsnævnets afgørelsp, Skov- og

Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Skørping kommunalbe-

styrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er .

meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristens

udløb.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. \)() (_ t) -ett:-
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Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes,

medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Nær-

værende tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet

inden 5 år fra dato •

•
E. Bruun de Neergaard

~il orientering + udskrift:

v<) Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,

2) Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg 0,

3) Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K,•e
•

4) Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen, v/William
Bluhme,

5) Skørping kommune .

E. Bruun de Neergaar
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Ar 1988, torsdag den 19. maj kl. 11.00 foretog

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige frednings-
kreds besigtigelse i

sag nr. 12/1988 vedr. matr. nr. 21 Rebild,

Skørping. - Pleje af skrænt

ved Lille Blåkilde indenfor

område fredet ved Over fred-

ningsnævnets kendelse af

11/11-1963.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var formanden, dommer E. Bruun de Neergaard, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen, og det kommunalvalgte

medlem, Shirley Højbjerg.

For Nordjyllands amtskommune mødte ingen.

For Skørping kommune mødte ingen.

For Danmarks Naturfredningsforening: William Bluhme.

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte statsskovrider

Uffe Laursen, der foreviste arealet ved Lille Blåkilde. Arealet

havde tidligere været afgræsset, men henlå nu med spredte ene-

bærbuske og højt græs. Det var hensigten at lade arealet af-

græsse af kreaturer i en periode på 2 - 4 uger efter hvert. års

15. juli, og på denne måde bevare arealets karakter som over-

drev.

Nævnet voterede og godkendte det ansøgte.

Sagen sluttet.

E. Bruun de Neergaard
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Aalborg, den 12. maj 1989.
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•
Gårdejer Hans Peder Pinstrup,
Egsbjerggård, Hobrovej 187,
9520 Skørping .

• Vedr. matr.nr. 7 e Gravlev by, Gravlev - ansøgning om opfyldning
med 500 m3 jord på areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 11. november 1963.

Under henvisning til Deres skrivelse af 27. april 1989 og
besigtigelse den 3. maj 1989, hvoraf udskrift vedlægges, skal
herved meddeles, at Fredningsnævnet ikke kan godkende, at der
foretages opfyldning på matr.nr. 7 e Gravlev by, Gravlev.

Nævnet kan derimod godkende, at fyldet - ca. 500 m3 - anbringes
i den gamle kalk - eller grusgrav på matr.nr. 7 a smst. på vilkår,
at den opfyldte jord udjævnes således at overfladen tilnærmes det
oprindelige terræn inden kalkgravningen og tilsås med græs .• Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfred-
ningslovens § 34 stk. 1, kan i medfør af naturfredningslovens §

34 stk. 2 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af den der har ansøgt om dispensationen, ejendom-
mens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands
amtsråd, Støvling kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Miljøzninisteriet
Skov· og Naturstyrelsen
J.nr. SN (~II( 1/../- ooo(

Akt. nr. l <..(
ell. ~

Foto venter



Ar 1989, onsdag den 3. maj kl. 14,00 foretog Fredningsnævnet for
Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr. 15/89 vedr. matr.nr. 7 e Gravlev by,
Gravlev - ansøgning om
opfyldning med 500 m3 jord på
areal omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 11.
november 1963.

Sagens akter var tilstede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen og suppleanten for detII kommunalvalgte medlem, Aage Langeland Knudsen.

For Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret: B. Møllgaard
Andersen.

Danmarks Naturfredningsforening havde meldt afbud.

Støvring kommune var indbudt, men ikke mødt.

Antruffet blev ejeren, Hans Peder Pinstrup.

Pinstrup oplyste, at han i forbindelse med opførelse af ny lade
skal fjerne ca. 500 m3 opgravet jord. Alle marker er nu tilsåede,
og det vil også iøvrigt være uheldigt at anbringe opfyldningen på
den egentlige agerjord. Han ønskede derfor at få nævnets
tilladelse til at anbringe jorden på engarealet, matr.nr. 7 e.
Han foreslog, at jorden blev udlagt på den nordlige del af engen
øst for den træbevoksede bakke, således at fyldet tænkes udjævnet i en
lavning i terrænet mellem bakken og den del af marken, hvorpå fyld er
udlagt tidligere, jfr. nævnets sag 297/79. Fyldlaget vil, hvor
terrænet er lavest få en tykkelse af ca. en meter. Arealet udgør
et sumpet område umiddelbart bag væld.

Nævnsformanden bemærkede, at fredningskendelsen bl.a. indeholder

MUj~rnlsterlet, J. nr. SN1:Z71 'I"I - 000/
6 MAJ 1988

~J(f.nrli ry
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forbud mod afgravning, opfyldning og planering, og at den ud over
hensynet til bevarelse af de landskabelige værdier henviser til
fredningens betydning for kilderne i området.

Møllgaard Andersen henstillede på landskabskontorets vegne, at
der ikke blev givet dispensation.

Nævnet voterede.

Der var enighed om såvel under hensyn til bevarelsen af det
naturlige terræn som beskyttelsen af den nærliggende kilde, at
der ikke gives dispensation .

Pinstrup ansøgte herefter om tilladelse til at foretage opfyld-
ningen umiddelbart vest for den træbevoksede bakke og frem-
hævede, at opfyldningen ikke her kan tænkes at få indflydelse på
kilderne.

• I

Nævnet voterede. Der var enighed om, at opfyldningen vil medføre
en sådan ændring af de naturlige terrænforhold, at der ikke bør
gives dispensation.

Herefter drøftedes muligheden for at anbringe overskudsjorden i
den tidligere kalkgrav, der ligger i skrænten i det nordvestlige
hjørne af matr.nr. 7 a smst.

Møllgaard Andersen fandt, at dette ville være et hensigtsmæssigt
anbringelsessted.

Nævnet voterede påny. Der var enighed om, at det af hensyn til
fredningen vil være ganske utænkeligt at tillade, at jorden
anbringes i den gamle grav - der er beliggende langt fra væld om-
rådet - på vilkår, at jorden graves ud og tilsås med græs.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen
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af

forhandlingsprotokollen
for

Nordjyllands amtsråds udvalg for teknik og miljø
vedrørende mødet den 20. maj 1987

8-16-40/1-87
17. Skov- og Naturstyrelsen har i slutningen af marts 1987 fremsendt et
forslag til opkøbsplan for Gravlev sø i henhold til lov nr. 230 om erhvervel-
se af fast ejendom til fritidsformål. Styrelsen anmoder om en udtalelse om,
hvorvidt arealerne bør erhverves i medfør af lov 230, efterhånden som de bli-
ver udbudt til salg. Styrelsen har modtaget sagen fra Buderupholm Statsskov-
distrikt, og distriktet har også henvendt sig direkte til amtskommunen. For-
valtningen for teknik og miljø foretager i øjeblikket nogle tekniske, biolo-
giske og juridiske vurderinger i forbindelse med sagen. Den foreløbige kon-
klusion på disse vurderinger er, at det vil være biologisk og recipientmæs-
sigt forsvarligt i et vist omfang at genskabe den tidligere Gravlev sø.
Formålet med erhvervelsen er at udføre et naturTeno~retningSprOjekt for Grav-lev sø. Det ønskede areal udgør ca. 56 ha forde t p 18 forsKellige lodsejere.
Tilbudspris ca. 750.000,00 kr.
Tanken om retablering af Gravlev sø er i overensstemmelse med fredningsplan-
forslaget.
Landskabskontoret indstiller, at udvalget giver principiel tilslutning til
erhvervelse efter lov 230.
Indstillingen begrundes med, at erhvervelsen giver mulighed for naturgenop-
retning i videre omfang end sikret i fredningen. Det kan i den forbindelse
blive nødvendigt at supplere den nuværende fredningskendelse.
Et oversigtskort er udsendt til medlemmerne •

-- Indstillingen tiltrådtes.
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NORDJYLLANDS
JLM l ~K.UfVlfVlUN~.
AMTSRÅDETKOP1I
UDVALGET FOR
TEKNIK OG MILJØ, ' , ./'I {I

_ .. ..;-
.. .J

Skov- og Naturstyrelsen
Arnaliegade 13
1256 København K

Amtsgården . Nieb Bohr~ Vej 30
Postboks 8300 . 9220 Aalborg øst
Telefon 08 156222

dato 2 9 MAJ 1987
j.nr. 8-16-40/1-87

Sagsbehandler:
Lis Henriksen/AWS

Vedrørende j.nr. 2.kt.F36/14-35

Skov- og Naturstyrelsen har den 27. marts 1987 fremsendt et forslag til opkØbs-
plan for Gravlev sø. Samtidig har styrelsen bedt amtsrådet om en udtalelse om,
hvorvidt arealerne bør erhverves i medfør af lov nr. 230, efterhånden som de bli-
ver udbudt til salg.

Formålet med erhvervelsen er at udfØre et naturgenopretningsprojekt for Gravlev
sø: Tanken om retablering af Gravlev sø er i overensstemmelse med fredningsplan-
forslaget.

Nordjyllands amtsråd, udvalget for teknik og miljØ, har drøftet sagen på sit møde
den 20. maj 1987. Udvalget vedtog at give principiel tilslutning til erhvervelse
efter lov 230. Forvaltnignen for teknik og miljø foretager i øjeblikket nogle
tekniske, biologiske og juridiske vurderinger i forbindelse med projektet.

Med venlig hilsen

AI. J. tYh .-la&tr1~1/,~itt;;
Martin Glerul
Udvalgsformand I Gustav Schaarup

Afdelingsleder

Kopi til:

Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgård, 9520 Skørping
Amtsrådsforeningen, Landemærket 10, 1119 København K
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OVERFREDNINGSNÆVN ET Slot!'lmarkAn 15 LH/ic

2970Hørsholm
Telefon027657 18

Erik Eriksen
"Lundehuset"

Den 30.05.89
J.nr. 1410/60-1/88

Lundehusvej 25
9530 Støvring

• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den 18. febru-
ar 1988 afslået at meddele tilladelse til bibeholdelse af 4 vinduer og mar-
kise på Deres ejendom matr.nr. I ~ Buderupholm Hovedgaard, Buderup, og matr.
nr. 7 b Gravlev By, Gravlev. Samtidig har Fredningsnævnet på nærmere angivne
betingelser meddelt tilladelse til bibeholdelse af en vognport, og endelig har
Fredningsnævnet påbudt Dem at fjerne den opfyldning, der er foretaget syd og
øst for huset. De har påklaget Fredningsnævnets afgørelse til Overfrednings-
nævnet for så vidt angår afslaget på tilladelse til bibeholdelse af vinduerne
og markisen.

•
Fredningsnævnets afgørelse er truffet enstemmigt efter forudgående besigtigel-
se i medfør af Overfredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 om fredning
af arealer i og omkring Gravlevdalen. Efter fredningskendelsen må der ikke op-
føres bygninger el.lign., udover hvad der er nødvendigt for landbruget, og der
må ikke foretages gravning eller opfyldning inden for det fredede område.•• Den ca. 4 ha store ejendom ligger lige nord for Ådalen.

Sagens forhistorie er følgende:

I forbindelse med købet af ejendommen i 1981 anmodede De fredningsmyndigheder-
ne om tilladelse til at forlænge det eksisterende hus, og Fredningsnævnet med-
delte den 9. oktober 1981 en principtilladelse til det ansøgte på betingelse
af, at tegninger og beskrivelse forinden skulle godkendes af Fredningsnævnet.

I juli 1987 fremsendte De til Fredningsnævnet tegning og beskrivelse af den på-
tænkte udvidelse, dateret den l. juli 1987. Efter en besigtigelse af ejendom-

Fu 10·1 Foto venter
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men godkendte Fredningsnævnet den 15. september 1987 udvidelsen i overensstem-
melse med det fremlagte materiale. Det foreligggende projekt omfattede ikke
vognporten, og Fredningsnævnet tilkendegav i afgørelsen, at en sådan først måt-
te opføres efter særskilt ansøgning herom.

Den 22. januar 1988 fremsendte De ansøgning om tilladelse til opførelse af en
vognport, og Fredningsnævnet foretog påny besigtigelse af ejendommen.

Under Fredningsnævnets besigtigelse den 12. februar 1988 har Fredningsnævnet
konstateret, at udvidelsen ikke er sket i overensstemmelse med det materiale
af l. juli 1987, som Fredningsnævnet lagde til grund for sin afgørelse. Bl.a.
er de godkendte mindre vinduer med skodder udskiftet med større vinduer uden
skodder, for sydfacadens vedkommende i næsten hele facadens højde, og der er
opsat en markise på vestgavlen. Herudover har Fredningsnævnet konstateret, at
den ansøgte vognport allerede er opført, og at der er påført jord syd og øst
for huset.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse navnlig lagt vægt på, at de store glaspar-
tier i husets sydfacade og i vestgavlen virker dominerende i det fredede områ-
de.

De har over for Overfredningsnævnet principalt påstået Fredningsnævnets afgø-
relse ændret til en godkendelse af vinduerne, subsidiært foreslået at vindue s-
højden i vestgavlen reduceres, og at markisekassen tjæres sort. Herudover har
De anført, at kendelsen efter sin ordlyd ikke indeholder bestemmelser om vin-
duer.

Nordjyllands Amt har ud fra en landskabelig vurdering udtalt sig imod en tilla-
delse til bibeholdelse af vinduerne og markisen.

Skørping Kommune har ikke haft bemærkninger til sagen.

Overfredningsnævnet har besigtiget huset den 25. maj 1989.
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddelte den 15. september 1987 tilladelse til en udvidelse af
det eksisterende hus på betingelse af, at udvidelsen blev foretaget i overens-
stemmelse med det fremlagte materiale, dateret den I. juli 1987.

De burde således have været klar over, at en ændring af husets vinduer og døre
i forhold til det projekt, som blev godkendt af Nævnet den 15. september 1987,
ville kræve en ny tilladelse fra Nævnet.

Da ændringen af vinduerne og dørene ud fra det ved besigtigelsen konstaterede
må anses som mindre væsentlig i forhold til de hensyn, der skal tilgodeses ved
fredningen, finder Overfredningsnævnet dog ikke anledning til at kræve husetstit udseende tilbageført i overensstemmelse med det oprindelige projekt.

Fredningsnævnets afgørelse af 18. februar 1988 ændres derfor således, at det
tillades Dem at bibeholde de nu anbragte vinduer og døre samt markisen på hu-
sets vestgavl.

Der er ikke hermed ændret ved de krav, som Fredningsnævnet har stillet med
hensyn til tilladelsen til at bibeholde vognporten.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.

~. De tilsendte fotos tilbagesendes vedlagt.

hilsen
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·OVERFREDNINGSNÆVNET -p,. NR.Kt\1. !..-
Slotsmarken 15
~~70 Hørshoim

Telefon 02 7657 18

BJ/ic

Hans Peder Pinstrup
Egsbjerggård
Hobrovej 187
9520 Skørping

Den 09.06.89
J.nr. 1410/60-1/89

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den 12. maj
1989 i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. 1, meddelt afslag til at fore-
tage opfyldning med ca. 500 m3 jord på matr.nr. 7 ~ Gravlev By, Gravlev. Næv-
net har samtidig meddelt tilladelse til, at jordfyldet i stedet må anbringes i
den gamle kalkgrav på matr.nr. 7 ~ smst. på vilkår, at den opfyldte jord udjæv-
nes således, at overfladen tilnærmes det oprindelige terræn fra før kalkgrav-
ningen og tilsås med græs.

De har påklaget Nævnets afgørelse tilOverfredningsnævnet, idet De har anført,
at jordfyldet, der vil fremkomme i forbindelse med opførelse af en ny lade på
ejendommen, vanskeligt vil kunne anbringes i den gamle kalkgrav, som De iøv-
rigt stadig ønsker at holde åben for kalkgravning til eget brug. De ønsker i
stedet at foretage deponeringen af jordfyldet på et græsklædt areal umiddel-
bart vest for den træbevoksede bakke ned mod Gravlevdalen, hvor fyldet vil kun-
ne jævnes ud og tilsås med græs, således at den landskabelige ændring vil være
ubetydelig, og vældområderne ikke vil blive berørt.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af II. november 1963 om
fredning af Gravlev Ådal. Fredningen indeholder bl.a. forbud mod afgravning,
opfyldning og planering.

Overfredningsnævnet har den 25. maj 1989 besigtiget de arealer, hvor deponerin-
gen af jordfyldet kan komme på tale.

Foto venter
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Overfredningsnævnet skal udtale:

I forhold til de hensyn, der skal varetages med fredningen, vil det være ube-
tænkeligt at tillade, at jorden anbringes på det græsklædte areal på matr.
nr. 7 e umiddelbart vest for den træbevoksede bakke ned mod Gravlevdalen. Det
er en forudsætning, at jorden udjævnes og tilsås med græs efter nærmere aftale
med Nordjyllands Amt.

Fredningsnævnets afgørelse af 12. maj 1989 ændres i overensstemmelse hermed.

Tilladelsen gælder i 5 år regnet fra datoen for Overfredningsnævnets afgørel-
se, jfr. naturfredningslovens § 64 a. Den opfyldning, der er foretaget i den
gamle kalkgrav, godkendes samtidig hermed.

I sagens behandling har deltaget samtlige II medlemmer af Overfredningsnævnet.
Afgørelsen er enstemmig.
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Nordjyllands Amt
~nOI/III T~II~I~I:'" J;:"'R M00l811CT ITEKNIK~'OG"MILj~l(O'v-og r\b:urstyrelsen

LANDSKABSKONTORET 2 8 JUNI 1989

Fredningsnævnet for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds
Gammel Torv 6
9000 Aalborg

Amtsgården. Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300· 9220 ~Iborg øst
Tel!.08156222· Telefax08152009

2 7 JUNI 1989
8-52-73-3/845-1-89
Sagsbehandler:
Lis Henriksen/AWS

~ Vedrørende Gravlev sø

I
Formanden for Fredningsnævnet har i brev af 9. juni 1989 (j.nr. 26/89) til Skov-
og Naturstyrelsen og amtsrådet bedt overvejet, om der allerede nu bør udarbejdes
forslag til ændring af kendelsen af 11. november 1963 vedrørende fredning af
arealer i og omkring Gravlevdalen.

Sagen har været drøftet med Skov- og Naturstyrelsen.

I den anledning kan det oplyses, at forslaget til naturgenopretning af Gravlev Sø
er i en forhandlingsfase. Der er kun truffet en principbeslutning, men den nærmere
afgrænsning og udformning af projektet foreligger ikke.

En gennemførelse af projektet vil efter vor formening kræve en behandling i henhold
til den nugældende S 34a i naturfredningsloven, men projektet skal være længere
fremme, før en sag kan rejses efter S 34a.

Landskabskontoret vil være opmærksom på spørgsmålet.

•
Til orientering vedlægges kopi af udskrift fra udvalget for teknik og miljø's
møde den 20. maj 1987 (punkt 17) med oversigtskort samt udvalgets brev af 29. maj
1987 til Skov- og Naturstyrelsen •

Kopi til:

Skov- og Naturstyrelsen, Naturovervågningskontoret, Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm
Skov- og Naturstyrelsen, Frednings- og Planlægningskontoret, Slotsrnarken 13, 2970
Hørsholm
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgård, 9520 Skørping

e
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN i~ '!Il1-CJC'eI ~
Akt. nr. f{)



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskredse Tinghuset, Gammeltorv 6

9000 Aalborg, Tlf.0812 7111

RE6.NR.
Modtaget r

Skov- og Naturstyrelsen

O 2 4 JUl! 1989
lO:!} ,00()

Aalborg, den 18. juli 1989.
j.nr. 26/89

Bøgeholt-Laursen, landinspektører
Mølledamsvej 4, 9575 Terndrup

I
Vedr. udstykning af matr.nr. 27 h Gravlev by, Gravlev -
genopretning af Gravlev Sø.

Ved skrivelse af 24. maj 1989 har De anmodet om fredningsnævnets
udtalelse i anledning af udstykning af matr.nr. 27 h Gravlev by
og sogn til afhændelse til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på
retablering af Gravlev Sø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11.
november 1963 om fredning af arealer i og ved Gravlev-dalen.

Da fredningskendelsen ikke indeholder forbud mod udstykning harIr' nævnet ingen indvendinger mod selve udstykningens gennemførelse.

Der er ikke herved taget stilling til den fremtidige anvendelse
af ejendommen.

I Deres skrivelse har De anmodet nævnet om en generel godken-
delse af udstykningen af Gravlev Sø. En anvendelse af arealerne
til dette formål vil efter nævnets opfattelse forudsætte en
ændring af fredningskendelsen i medfør af naturfredningslovens §

34 a. Jeg har i den anledning forelagt Skov- og Naturstlrelsen
og Nordjyllands Amtsråd, landskabskontoret, spørgsmålet om ny
fredningssag kunne forventes rejst og Nordjyllands Amt har i

filjøministeriet
kov- og Naturstyrelsen
nr. SN \ C}. \'\ \4 -OOC)~

Id, nr. 2. Foto venter



skrivelse af 27. juni 1989 svaret, at der alene foreligger en
principbeslutning, men en nærmere udformning, der kan danne
grundlag for rejsning af fredningssag endnu ikke foreligger.

\

Sortsøe Jensen

Til orientering:

Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.

~Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgård, 9520 Skørping.
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Åsiborg,den 16. oktober 1990.
Journøl nr. 41 /90

98127111

Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
Mø1drupvej 26
9520 Skørping

Vedr. Deres j.nr. 1211 - Fremføring af el - kabel til Lars Kjærs hus.

I Ved skrivelse af 14. september 1990 har De anmodet om tilladelse
til fremføring af jordkabel til Lars Kjærs hus beliggende på
matr.nr. 42 g Rebild by, Skørping.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll. no-
vember 1963, der bl.a. indeholder forbud mod gravning og terræn-
regulering.

,
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte, idet
det forudsættes, at kabler - bortset fra en kort strækning - ned-o
lægges i eksisterende vej, at lyngtørven, hvor der gøres indgreb
i denne, retableres, og at et målerskab placeres i parcellens syd-
østlige hjørne, hvor eksisterende beplantning bevares.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturfredningslovens
§ 34 stk. l, kan i medfør af § 34 stk. 2, jfr. § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ejendom-
mens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtskom-
mune, Skørping kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

Sortsøe Jensen
/-vS
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Aalborg, den 11. februar 1991.
J.nr. 3/91

Skørping kommune
Teknisk forvaltning
Skørpingvej 7, 9575 Terndrup

Vedr. Deres j.nr. 04.01.09G01 - Planering af areal omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1963.

Under henvisning til Deres skrivelse af B. januar 1991 og be-
sigtigelse den 7. februar 1991, hvonaf udskrift vedlægges,
skal herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der foretages
regulering af et areal som anført i skrivelse og som påvist un-
der besigtigelsen.

Det er en betingelse, at der omkring det regulerede terræn eta-
bleres en 10 meter bred zone med jævne skråninger til det omlig-
gende terræn, og at det berørte areal efterfølgende tilsås med
græs, svarende til omgivelsernes .

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfredninsgnævnet, Slots-
rnarken 15, 2970 Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og
Naturstyrelsen, Skørping kommune og Danmarks Naturfredningsfore-
ning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden. Tilladelsen bortfalder, hvis den
ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen

Rcl \21 \ liL; - 000 ~
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Aalborg, den 17. maj 1991.
J.nr. 19/91 - 26/91

•
Vedr. matr.nr. 51 b Rebild by, Skørping - plantning af 5 egetræer
og matr.nr. 42 q Rebild by, Skørping - anlæg af gangsti ved
Hylgaardsminde.

I Til orientering
af 16. maj d.å
Society lnc.

fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol
og kopi af skrivelse d.d. til Rebild National Park

~~'-"

Sortsøe Jen

•••

/-Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.
Skørping kommune, 9520 Skørping.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1216 København K.
Danmarks Naturfredninsgforening ved Per Christensen, Jyllandsgade
53, 9520 Skørping.
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgaard, 9520 Skørping.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
N. J. Skytte Lauridsen, Haelskovvej 5, 9574 Bælum.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen st
J.nr. SN ):l \\ l 1'-(- O O ~
Akt.or ~ J
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Fredningsnævnet
~for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

Tinghuset, Gammeltorv 6
9000 Aalborg, TIf.0812 7111

Aalborg, den 17. maj 1991.
J.nr. 19/92 - 26/91

Rebild -National Park Society Inc.
Hylgaardsminde, Rebild,
9520 Skørping

Vedr. FS nr. 19/91: Matr.nr. 51 b Rebild by, Skørping - plantning
af 5 egetræer
og

ti FS nr. 26/91: Matr. nr. 42 q Rebild by, Skørping - anlæg af
gangsti ved Hy~aardsminde.

••e

Under henvisning til Deres skrivelse af 25. april 1991 og til
Skørping kommunes skrivelse af 15. maj 1991 skal herved
meddeles, at Fredningsnævnet kan godkende, at der plantes ialt 5
egetræer ved Tophuset og anlægges gangsti ved Hy~gaardsminde på
de vilkår, der fremgår af vedlagte udskrift af nævnets protokol.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2
jfr. § 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15,
2970 Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og
Naturstyrel~en, Nordjyllands amt, Skørping kommunalbestyrelse,
Nordjyllands amt, Skørping kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
klagemyndigheden. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen



Ar 1991, torsdag den 16. maj kl. 10,00 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige Fredningskreds uden for dagsordenen
besigtigelse i

FS nr. 19/91: Vedr. matr.nr. 51 b Rebild by, Skørping: Plantning
af 5 egetræer

e og

FS nr. 26/91: Vedr. matr.nr. 42 q Rebild by, Skørping. - Anlæg af
ganstig ved Hy~aardsminde.,
Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det
amtsråds valgte medlem, Jens Nielsen.

For landskabskontoret var mødt Per Hounum.

Nævnsformanden bemærkede, at begge ejendomme var omfattet af
fredningskendelse lyst 23. september 1940.

'I
I

Ad matr.nr. 51 b.

e Der var enighed om, at det var helt ubetænkeligt at tillade
plantning af ialt 5 egetræer på det på kortet skraverede areal,

~ idet man dog ikke må plante nærmere vejen end flugtlinien frae Tophusets facade.

Ad matr.nr. 42 q.

Der var enighed om, at det var ubetænkeligt at godkende anlæg af
gangstien som anført i kommunens skrivelse af 15. maj 1991, idet
man dog henstillede til Rebildselskabet at overveje at anvende
chausse sten af mørk granit i stedet for cementsten.

Begge sager udsattes på forelæggelse for det kommunalvalgte
, I
l I



••

medlem.

Senere samme dag forelagde nævnets sekretær, Mogens Christensen,
telefonisk begge sager for det kommunalvalgte medlem, N. J.
Skytte Lauridsen, der tilsluttede sig de øvrige nævnsmedlemmers
indstilling.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

•

e
e
e

•
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydliga fradningskreds,
Tinghuset, Gl.Torv 6,
9000 Aalborg. Telefon 98127111.

Aalborg, den 14. august 1991.

FS 28/1991: Vedr. stiprojekt i Gravlevdalen.

Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol
den 8. august 1991 tilligemed kopi af ligelydende skrivelsa af
d.d. til henholdsvis Skørping kommune, Teknisk Forvaltning og
Støvring kommune.

Sortsøe Jen

Modtaget,
Skov-og Naturatvre!sP.n

1. Skov- og Naturstyrelsen . 1 5 AUG. 1991
2. Buderupholm statsskovdistrikt,
3. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
4. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, Isaksvej

10, 9530 Støvring.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved Per Christensen, Jyl-

landsgade 53, 9520 Skørping.
6. Danmarks Naturfredningsforening.
7. Lars Chr. Larsen, Hobrovej 193, Gravlev, 9520 Skørping.
8. Hans Peter Pinstrup, Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping.
9. Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
10.Frede Thomsen, Lærkevej 16, 9530 Støvring.
11.N.J.Skytte Lauridsen, Haelskovvej 5, 9674 Bælum.

Miljøministeriet
Sk~v- ogNaturstyrelsen
J.nr. SN \~ \l\~l{-o005"
Akt. nr. ==j

Bil. ~



Ar 1991, torsdag den B. august kl. 10,30 foretog Fradningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

FS 28/1991: Vedrørende stiprojekt i Gravlevdalen.

• Sagens akter var til stede.

I

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrAdsvalgte medlem, Jens Nielsen, det af Støvring byrAd valgte
medlem, Frede Thomsen, og det af Skørping byrAd valgte medlem,
N.J.Skytte Lauridsen.

For Nordjyllands amt: Per Hounum.

For Støvring kommune: Poul Rabs.

For Skørping kommune: Finn Østerbæk Nielsen og Anny Vinther.

For Buderupholm statsskovdistrikt: Uffe Laursen, Lars Jacobsen og
Poul Hede.•••
For Danmarks Naturfredningsforening: Ole Hermansen.

Lodsejeren, Lars Chr. Larsen, var mødt.

Der foretoges besigtigelse af den del af stien, hvor der ønskes
udlagt træflis i en bredde af 75 cm. Endvidere foretoges besig-
tigelse ved spangen over Lindenborg A.

0sterbæk Nielsen oplyste, at man ønsker at etablere rækværk langs
den eksisterende spang, og at nedlægge et par planker i engen ved
spangens sydlige landfæste. I øvrigt er der ikke planer om
indgreb i engen .

.- N \ 'l \.l '\t Ll---CJ1ID <:;UJl]ømlnlsterlet. 'J. nr. S "

i I. ~;JU. 1991
~Klnr. t
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Hounum henledte opmærksomheden pA landskabskontorets forslag om
at flytte spangen, men korrigerede det skriftlige indlæg, idet
han oplyste, at det omtalte rigkær ikke forefindes umiddelbart
syd for spangen.

Nævnet voterede. der var enighed om, at det var ganske ubetænke-
ligt at meddele dispensation fra fredningskendelserne til de
foreslAede arbejder.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydliga fredningskreds,
Tinghuset, Gl. Torv 6,
9000 Aalborg. Telefon 98127111.

Aalborg, den 14.august 1991.

Skørping kommune, Teknisk Forvaltning,
Skørpingvej 7,
9575 Terndrup.

'fe • ".,,~
.:

FS 28/1991: Vedrørende stiprojekt i Gravlevdalen.

Under henvisning til Deres tidligere fremsendte ansøgning og
besigtigelse den 8. august 1991, hvoraf udskrift vedlægges, skal
herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der udlægges træflis
i en bredde af 0,75 meter på en nærmere angiven del af stien, og
at der opsættes rækværk på den eksisterende spang over Lindenborg
å, og at der ved spangens sydlige landfæste nedlægges et par
planker i engen.

e
e
e

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34, kan i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. 2,
jfr. § 58 inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger,
Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amt, Støvring og Skørping
byråd og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

e
,.,nJømrnJsterlet, J. nr. SN / ~

, S AUG. '991 / ! {(/'I-@S
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Sortsøe Jensen.
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År 1992, torsdag den 7. maj kl. 10,00, foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

FS 45/1991: Ansøgning om tilladelse til udledning af Gravlev
Kildebæk over matr.nr. 27 a Gravlev by, Gravlev.

Mødt var formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem, Jens Nielsen, og det kommunalvalgte medlem, Frede
Thomsen.

For Nordjyllands Amt: Hans Heidemann og Chr. Krogh.

For støvring kommune: Jørgen Hagerup.

For Danmarks Naturfredningsforening: Ole Bjerregaard.

For Buderup Statsskovdistrikt: Poul Hald-Mortensen og Lars Ja-
cobsen.

Sagens akter var til stede.

Nævnsformanden bemærkede, at det forelagte projekt strengt ta-
get alene kræver dispensation fra fredningskendelsen (Over-
fredningsnævnets kendelse af ll.november 1963 vedrørende Grav-
levdalen) for så vidt angår de terrænændringer, der skal fore-
tages for at lede Gravlev Kildebæk ned over engen på matr.nr.
27 a. Projektet må imidlertid ses som en del af bestræbelserne
på at genskabe Gravlev Sø. Endvidere fandt han, at det burde
indgå i nævnets overvejelser, om det vil medføre forringelse
af grundvandskvaliteten og dermed af vandet i vældene i områ-
det, at Gravlev Kildebæk ikke længere føres ud i Gravlev Bæk,
hvortil flere spildevandsledninger er ført.

Hagerup oplyste, at man ikke kender effekten af disse udlØb,
, ;

- l
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men at kommunen kan støtte projektet under forudsætning af, at
der hurtigt kan gribes ind, hvis der opstår spildevandsproble-
mer.

Hald-Mortensen bemærkede, at nogle af udløbene vil blive ført
med den nye Gravlev Kildebæk, og at der kun er et par udløb på
den anden side af den planlagte spunsvæg. Han mente i øvrigt,
at Gravlev Bæk ikke vi Ile bI ive tør lagt, idet den også får
vand tilført fra kilder. Skov- og Naturstyrelsen har således
ikke haft betænkeligheder, men er naturligvis indstillet på
straks at gribe ind, hvis der skulle opstå problemer.

Nævnsformanden bemærkede, at Naturfredningsrådet løbende er
orienteret om projektet, og at rådet efter det oplyste mundt-
ligt over for Skov- og Naturstyrelsen har meddelt, at man ikke
har indvendinger.

Hald-Mortensen bemærkede, at der er tale om et højt priorite-
ret, men også meget kompliceret projekt, og han fandt, at en
forsøgsperiode mindst måtte omfatte 3 vækstsæsoner.

Krogh henstillede, at forsøgsperioden blev så kort som muligt.

Nævnet voterede. Der var enighed om at meddele dispensation
til terrænændringer ved skabelse af et nyt bækleje over
matr.nr. 27 a og i forbindelse hermed at udlede Gravlev Kilde-
bæk gennem dette løb, således at det ansøgte godkendes i en
forsøgsperiode indtil 1. juli 1995, idet nævnet forventer, at
forsøgene er afsluttede inden udløbet af 1994, og at fred-
ningsforslag omfattende Gravlev Sø er modtaget inden 1. juli
1995.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



, REG.NR. lo2l c 00
FREDNINGSNÆVNET
for Nordjyllands Amts sydlige Fredningskreds,
Ga_el torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 10.06.92

Skørping kommune,
Teknisk afdeling,
Skørpingvej 7,
9575 Terndrup.

Vedr. FS 19/1992: Ansøgning om tilladelse til opstilling af turi-
stinformationsbod på areal omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 11. november 1963.

De har ved skrivelse af 31. marts 1992 ansøgt om tilladelse til at
opstille en turistinformationsbod på matr.nr. 4 c Rebild by, Skør-
ping i tiden maj - september 1992.

Nævnet godkender herved, at boden opstilles i
Godkendelsensker på vilkår, at boden opstilles
pladsen i dennes syd-østlige hjørne, og
fjernes.

det ansøgte tidsrum.
på selve parkerings-
at flagdekoreringen

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, kan inden 4 uger indbringes for Overfrednignsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden ankefristens udløb.

Sortsøe Jensen .

• ,. "t. ,mnmisterre
-og NaturstyreLSeu
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FRED~1NGSNÆVN~;l'
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
TelefoD 98-12.71.0 Dato 24.02.93.

Skørping kommune.
Teknisk Forvaltning,
Skørpingvej 7,
9575 Terndrup.

FS 4/1993: Vedr. Turistinformationsbod på areal omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 11.november 1963.

-.. Fredningsnævnet gentager efter skriftlig votering den for 1992 med-
delte tilladelse, således at det godkendes, at der i tiden maj -
september 1993 opstilles en turistinformationsbod i parkeringsplad-
sens sydøstlige hjørne og i øvrigt på de tidligere meddelte vilkår.

Nævnet skal henstille, at det inden næste sæson afklares, om tu-
ristinformationen vil kunne ske fra de eksisterende bygninger eller
fra en tilbygning til disse.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse.
Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Godkendelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsætten-
de virkning. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet in-
den 3 år.

Sortsøe Jensen.

\ Q. ti lI\.{ -ooO'S

\:2- --
, . \

'"I,



REG.NR. \ o 2\ .00

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 6. oktober 1993.

Støvring kommune,
Teknisk Forvaltning,
9530 Støvring.

Vedr.FS 45/1993: Tilbygning til eksisterende sommerhus på matr.nr. 18 f Gravlev by,
Gravlev. Deres j.nr. 073/93.EK 930708C.

Ved skrivelse af 8. juli 1993 har De fremsendt en ansøgning fra Kim Baumann om
tilladelse til at udvide et eksisterende hus, hus nr. 4, på matr.nr. 18 f Gravlev by, Gravlev.
Det fremgår, at udvidelsen er på ca. 15 kvadratmeter, og at tilbygningen vil blive udført
i samme materialer og få samme udvendige farver som det eksisterende hus.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11.november 1963,hvoraf
bl.aJremgår, at det pågældende hus kun må ombygges eller fornys med fredningsnævnets
tilladelse.

Nordjyllands amt, Landskabskontoret, har indstillet, at der i forbindelse med udvidelsen
sikres en symmetrisk tagkonstruktion.

Nævnet har, under hensyn til at der er tale om et beskedent hus, diskret placeret, ikke
villet stille krav om ændring af tagkonstruktionen.

Nævnet godkender herved efter skriftlig behandling, at hus nr. 4 udvides i overens-
stemmelse med de fremsendte tegninger og beskrivelser.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger indbringes for
Naturklagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse. Tilladelsen
må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning.
Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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e FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6. 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den lO.november 1993.

hr. landinspektør A. Bjerregaard.
Landinspektørfirmaet Bøgeholt -Laursen,
Mølledamsvej 4,
9575 Terndrup.

FS 81/1993: Vedr. matr.nr. 2 a m.fl. Gravlev by, Gravlev - arealoverførsel.

Ved skrivelse af 21. oktober 1993 har De anmodet om fredningsnævnets udtalelse i
anledning af arealoverførsel fra matr.nr. 2 a m.fl. Gravlev by og sogn. Det fremgår af
det fremsendte, at overførslen sker til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på en
retablering af Gravlev sø.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af ll.november 1963
vedrørende arealer i Gravlevdalen.

II' Kendelsen ses ikke at være til hinder for matrikulære forandringer.

Det bemærkes imidlertid, at omdannelse af engarealerne til en sø formentlig vil kræve
en ændring af fredningen. Der er ved nærværende ikke taget stilling til, om en sådan
ændring kan gennemføres.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11. REG. NR. lO?) .60

Aalborg, den 20. juni 1994.

Støvring kommune,
9530 Støvring.

Yedr.FS 29/1994: Matr.nr. 1 o m.fl. Buderupholm Hovedgaax<L Buderup. Udvidelse
af udhus. (Deres j.nr. EK 940421b).

De har hertil fremsendt en ansøgning fra Erik Eriksen om tilladelse til udvidelse af
eksisterende udhus på ovennævnte ejendom, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 11. november 1963 om fredning af arealer omkring Gravlevdalen.

Nævnet tillader herved, at udhuset udvides som ansøgt på betingelse af, at udvidelsen
udføres som vist på de fremsendte tegninger og beskrivelser, og at de 2 i ansøgningen
nævnte udhuse fjernes.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb. Rettidig -klage har opsættende virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
•

• ),tln.~'"'_et.J.nr. SN \1..\l/ 1'1 . a o~S-
, ' 2 1 JUilil 1994

Akt. nr. {~



NAT()KKLAG- ....l'll:E VNEl'
Sekretariatet

MoCfægeti
Skov- OQ NaturstvmWsEill'

-Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Vprmnnrl<:mu'lp 1R R- - ---e--- ---
2100 København ø.
Tlf.: 39472750
Fax.: 39 47 27 99

19. april 1995
J.nr. 151/800-0008
EBK/ea

\O~\ ,CO

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om
omlægning af Ravnkilde Bæk.

~enligvV'UCl""V""""'~

Eva Arnfeld
assistent

direkte tlf.: 3947 2779

hilsen

Afgørelsen er sendt til:
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, Gl. Torv 6, 9000 Aalborg.
J.nr. FS 4/1994.
Nordjyllands Amt, Amtsgården, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300,
9220 Aalborg øst. J.nr. 8-70-51-3-843-8-93.
Skørping Kommune, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup. J.nr. 06.02.10G01.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgård, Møldrupvej 26, 9520
Skørping. J.nr. 434-BU.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2,
Naturbeskyttelsesrådet, Haraldsgade 53, 2100
0775/14-0009.

Amjøministeriet
~l1:ov- 06 Natul'styrelsen

J.nr.SN \ ~\\ /1'1 - 0005
Akt. nr . .2.1

Bil. \

1165 København K.
København ø. J.nr. NBR



NATURKLAGENÆVNET -vermunris~aae 38 B
2100 København ø.
Tlf.: 39 47 27 50
Fax.: 39472799•
19. april 1995
J.nr. 151/800-0008
EBK

Afgørelse
i sagen om omlægning af

Ravnkilde Bæk.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 20. juni 1994 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, jf.Overfredningsnævnets kendelse
af 11. november 1963 vedrørende fredning af arealer i og omkring
Gravlevdalen, meddelt afslag på en ansøgning om dispensation fra
fredningen til gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt til
forbedring af de landskabelige og biologiske værdier ved Ravnkilde
Bæk. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Skov- og Natur-
styreIsen v/Buderupholm Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

.. Nordjyllands Amt har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen v/Bu-
derupholm Statsskovdistrikt udarbejdet et naturgenopretningsprojekt
til forbedring af vandløbsforholdene i Ravnkilde Bæk.

Ravnkilde er en sumpkilde, der ligger i den fredede Gravlevdal. Kil-
den er stærkt vandførende og har en ferskvandsfauna af stor interes-
se. Kildens afløb Ravnkilde Bæk løber gennem to tilgroede afvan-
dingsgrøfter til Kovads Bæks udløb i Lindenborg Å.

Projektets formål er at genskabe et ureguleret vandløb mellem kil-
defeltet og Kovads Bæk/Lindenborg Å. Det nye løb for Ravnkilde Bæk,
skal i forhold til det nuværende løb

- have et mere oprindeligt forløbe ~
MIIJømfnlsterlet, J.nr. SN \ ';l \ \ I' '1 - 00 C> 5

2 O APR. 1995
:t\1<t. nr. 2..1



• - have større landskabelige kvaliteter
- have samme eller større ferskvandsbiologiske værdier
- have et mere stabilt forløb, uafhængigt af "tilfældige"

forhindringer.

Det tilstræbes, at det nye løb dannes af sig selv ved, at kildevan-
det løber ned over terrænet. Det nuværende løb mod nordvest blokeres
og for at forhindre, at vandet løber mod sydvest gennem en gammel
engvandingskanal, blokeres kanalen på begge sider af det nye vand-
løb.

•
lOverfredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 vedrørende
fredning af arealer i og omkring Gravlevdalen er det fastsat, at der
ikke må foretages gravning, opfyldning eller planering. I en afstand
af 150 m fra Ravnkilde må der ikke foretages grøftning og dræning,
eksisterende grøfter må ikke uddybes og eksisterende dræn ikke ud-
vides.

Fredningsnævnet anfører i sin begrundelse for afslaget, at der er
tale om et betænkeligt indgreb i den tilstand, der forelå på fred-
ningens tidspunkt. Konsekvenserne af indgrebet forekommer usikre og
det eksisterende vandløb forekommer på den længste strækning at være
velfungerende og bevaringsværdigt og i naturlig sammenhæng med land-
skabet, idet vandløbet kun på det nedre løb fremtræder som regule-
ret.

Buderupholm Statsskovdistrikt har bl.a anført, at man finder projek-
tet oplagt som naturgenopretningsprojekt. Bækkens nuværende forløb
er kulturteknisk betinget. Den oversvømmede flade nær kildens udløb
ophører pludselig ved, at vandet forsvinder i en gravet grøft på
tværs af kildens ellers naturlige forløb. Ved gennemførelse af pro-
jektet bliver det oprindelige forløb nedover engene genskabt, hvor-
ved der opstår et smukt overrislet område, der vil være biologisk
værdifuldt.

Den afvandingsgrøft, der lukkes, blokeres med enkelte store sten,
der let kan fjernes, hvis blokeringen viser sig at have uheldige
konsekvenser.
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Danmarks Naturfredningsforening har bl.a. anført, at naturgenopret-
ningsprojektet er i fuld overensstemmelse med fredningens formål -
at beskytte kildeområderne mod afvanding m.v. Formålet med projektet
er at give kilden et bedre og mere oprindeligt forløb, så vandet i-
gen kan strømme naturligt ud over engen i et selvskabt leje.

Sagen har været forelagt Naturbeskyttelsesrådet, der har anbefalet
en omlægning af Ravnkilde Bæk under følgende forudsætninger:

1. Der bør udføres en forundersøgelse af faunaen i den nuværende
kildebæk og i det nyetablerede løb. Artslister sammenlignes
med listerne for kildefeltet.

2. Omlægningen til det nye løb bør udføres i 3 tempi således, at
kildebækkens fauna kan nå at spredes til det nye løb.

3. Af hensyn til smådyrenes spredningsmuligheder iværksættes
omlægningen i februar-marts.

4. Forsøgsperioden bør være 3 år og følges med oversigtsfoto med
l, 3 og 6 måneders mellemrum. Forsøgsperioden afsluttes med en
faunaundersøgelse i det nyetablerede leje.

5. Der informeres om projektet, og det nyetablerede løb holdes
afspærret.

Såvel Nordjyllands Amt som Buderupholm Statsskovdistrikt har til-
sluttet sig Naturbeskyttelsesrådets forslag til ændring af projek-
tet.

I sagens afgørelse har deltaget 9 af Naturklagenævnets 10 medlemmer.

Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale:

Projektets formål er dannelsen af et nyt IInaturligtll afløb fra Ravn-
kilde. Dette findes ikke at stride mod fredningens formål, d.v.s.
beskyttelsen af kildeområdet mod yderligere afvanding m.v. Endvidere
har Naturbeskyttelsesrådet under visse forudsætninger anbefalet pro-
jektet.

Der meddeles herefter dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse
af 11. november 1963 vedrørende fredning af arealer i og omkring
Gravlevdalen til gennemførelse af det af Nordjyllands Amt i samar-
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bejde med Skov- og Naturstyrelsen v/Buderupholm Statsskovdistrikt
ansøgte naturgenopretningsprojekt på de af Naturbeskyttelsesrådet i
skrivelse af 7. november 1994 foreslåede vilkår.

på Naturklagenævnets vegne

--)/ / ' ,,,///u AA.c-/ ~Yr~c
Else Brix Knudsen

\---......J

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens § 82. Eventuel
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.



Torsdag den 9. november 1995 kl. 10,00 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amt besigtigelse samt forhandling i

FS 49/1995: Vedr. oplagring af byggeaffald i Gravlevdalen
matr.nr. 29 p Gravlev by, Gravlev, på et areal omfattet
overfredningsnævnets kendelse af 11. november 1963.

opa
af

•
Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte
medlem, Peer Lindof .

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Lone Godske.

For støvring Kommune mødte J. Hagerup.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ole Bjerregaard.

Ejeren Frede Å. Laursen var mødt.

Der fremlagdes:

• skrivelse af 24. august 1995 fra Nordjyllands Amt med bilag 2-
7.

Formanden redegjorde for den eksisterende fredning, der bl.a.
indeholder forbud mod opfyldning.

Området blev besigtiget. Det konstateredes ,at der inden for
fredningen, nær udløbet af afløbskanalen i åen.var foretaget

I

en opfyldning med grus og byggematerialer ved en markvej.

Ejeren oplyste, at fyldet er udlagt for at give mulighed for
kørsel fra markvejen ad et spor langs afløbskanalen, når denne
skal oprenses.



- ..:; -

Efter en drøftelse var der enighed om, at ejeren inden en
måned fjerner sten og betonbrokker og foretager en udjævning
af det øvrige fyld, således at græsdækket kan retableres, samt
at Landskabskontoret derefter kontrollerer udførelsen.

Sagen sluttet •

•



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 23. april 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.
(j.nr. 8-70-50-73-845-1-89).

Vedr. FS 6/1996: Ansøgning om placering af byggeaffald på matr.nr. 23 e Gravlev
by, Gravlev, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. november
1963.

Ved skrivelse af 5. februar 1996 har De på vegne Hans Peder Pindstrup anmodet om
fredningsnævnets dispensation til placering af ca. 500 kubikmeter byggeaffald på oven-
nævnte matr.nr.

Det fremgår af Overfredningsnævnets kendelse bl.a., "at........Der må ikke foretages
gravning, opfyldning eller planering ....."

Landskabskontoret har anbefalet dispensationen under forudsætning af,.at.ejeren placerer
den del af affaldet, der består af lerjord, grus og sand på det på kortbilaget viste sted i
lavningen umiddelbart syd for det tidligere tilladte oplag, al det øvrige byggeaffald
placeres på et af kommunen anvist egnet sted uden for fredningen, samt .at.materialet
udjævnes og tilsås med græs.

Fredningsnævnet har skriftligt behandlet sagen og har besluttet at meddele dispensation
til det ansøgte på de angivne vilkår.

Mgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Tilladelsen, der ikke må udnyttes inden
klagefristens udløb, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
BADEHUSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 08.10.96.

REG. NR. I CJ~J. 00.
Støvring Kommune,
9530 Støvring.

FS nr. 39/1996: vedr.matr.nr. 22 f Gravlev.

Den 31. juli 1996 har De til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om tilladelse til
opførelse af et nyt enfamiliehus med garage på matr.nr. 22 f Gravlev, der er omfattet
af Overfredningsnæypets kendelse af 11. november 1963 om arealer i Gravlevdalen.

Ifølge kendelsen må der ikke opføres bygninger m.v. udover, hvad der er nødvendigt for
landbrug, skovbrug og tilladte dambrug.

På ejendommen henligger en ruin af et mindre hus, og det er oplyst, at der ikke har været
anmeldt beboelse på ejendommen i en årrække.

Nordjyllands amt, Landskabskontoret, har ikke kunnet anbefale en dispensation, medens
Danmarks Naturfredningsforening kunne acceptere en bebyggelse på visse vilkår.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Det ansøgte må som følge heraf sidestilles med nybyggeri, og da formålet med fredningen
bl.a. har været at sikre de landskabelige værdier i Gravlevdalen, finder nævnet ikke at
kunne dispensere til det ansøgte.

Nævnets afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf SO, stk. 1, og
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Klage skal fremsættes skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt,
Bd~~hu~vej L~, ~UUU Aa~borg.

• telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 30.10.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret.
(j.nr. 8-7051-8-845-0004-97.)

REG. Nit i 0,2 \. DO.

FS 40/1997: Ansøgning om etablering af slambed på matr.nr. l
.. dh Buderupholm hovedgård, Buderup, der er omfattet af Over-

fredningsnævnets kendelse af ll. november 1963 for Gravlevda-
len og Rebild Bakker samt forslag til fredning af Gravlevda-
len m.v.

på vegne ejeren af ovennævnte ejendom har De den 10.september
1997 ansøgt om tilladelse til at etablere et slambed på ejen-
dommen. Det er oplyst, at slambedet vil blive 70 x 6 meter,
dog således at længden kan reduceres til ca. 50 meter, mod at
bredden øges til maksimalt 8 meter. Bedet vil blive af en
dybde på ca. 2 meter fa overkant af jordvolde afhængig af.
grundvandsspej let, samt omgivet af j ordvolde på maximal t l
meter over terræn, der tilsås med græs. Bedet placeres så
langt mod syd på parcellen som muligt.

Arealet er omfattet af ovennævnte fredningskendelse samt for-
slag til fredning af Gravlevdalen m.v. Det fremgår heraf,
dels at etablering af dambrug kan ske nord for Buderup bro,
dels at afgravning, planering og opfyldning kun kan ske med
fredningsnævnets tilladelse.

Nævnet besigtigede den 22. oktober 1997 arealet. Udskrift af
forhandlingsprotokollen vedlægges

Det fremgår heraf, at nævnet har besluttet at imødekomme det
ansøgte, således at dimensionen bliver maximalt 50 x 8 meter,
og et rids over det endeligt etablerede slambed fremsendes
til amtet og nævnet.



•

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen og fred-
ningsiorslagec! kan innen 4 uger påklages til Naturklagenæv-
net. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb
og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

Vedlagt kopi af kort (bilag 4)
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•

•

1\)f' ,.t .. nn't'~ .. ,..· -.,-0- ...
Skov- og Naturstyreh;e'l

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 9630 70 00

27 MAJ 1998

Aalborg, den 26.05.98.

REG.NIt io21·QO.

FS 31/1998: Opstilling af turistinformation iRebild.

L..v:;,

'bk "1t
l.A"""'-P

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skørping kommune, Teknik &
Miljø.

Sortsøe Jense~

l. Egon Skjørbæk.
2. Stig Juhl Christensen
3. Skørping kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Jensen, Skørping.

c( 6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Rebildselskabet,
8. Buderupholms Statsskovdistrikt.
9. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.

,. ,
j.

, "



• FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 26.05.98.

Skørping Kommune
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7,
9575 Temdrup

FS 31/1998: Vedrørende opstilling af turistinformation i Rebild.

De har den 11. maj 1998 til fredningsnævnet fremsendt en ansøgning om godkendelse af opstilling
affælles turistinformation ved parkeringspladsen i Rebild. Arealet er omfattet afOverfrednings-
nævnets kendelse af 11. november 1963.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til den beskrevne udformning og til at den nye turistinfo erstatter 2 skilte på selve
parkeringspladsen, amtets geologitavle og statsskovens skilt ved hovedtrappen, meddeler nævnet
herved dispensation til det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år .

•
Sortsøe Jensen

•



,... Modtaget i
OKOV- Of! Natnr.c:tyre!sen

• Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 9630 70 00

3 O JU111998

Aalborg, den 28.07.98.

REG.NR. \002\.00.

FS 46/1998: Hundeløbegård på matr.nr. 20 b m.fl. Oplev by, Gravlev.

• Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskon-
to ret.

~---=r--~
Sortsøe Jensen tJ

1. Egon Skjørbæk.
2. Jens Laurits Pederen, Støvring.
3. Støvring Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5 Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Bjerregaard

"6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Buderupholms Statsskovdistrikt.

I 8 Lars Jøker og Pia Ovesen, Kridtbakken 33, 9520 Skørping.

lYl jø- og Ene~gjmjnistcriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1896 - /211/ 1\.(- 0003 ~
Akt. nr. Li l



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 96307000

Aalborg, den 28.07.98.

Nordjyllands amt
Landskabskontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

Vedr. FS 46/1998: Hundeløbegård.

Amtets j.nr. 8-70-51-8-845-0003-98.

Den 30. oktober 1997 meddelte fredningsnævnet dispensation bl.a. til terrænændring og opførelse
afcarport på matr.nr. 20 b m.fl. Oplev, Gravlev, omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af 4.
marts 1971 og forslag til fredning af Gravlevdalen.

De har nu forelagt en ansøgning fra ejerne om etablering af hundeløbegård på 13 x 18 meter i
tilknytning til carporten med et trådhegn på 2 meters højde.

Under forudsætning af at der ikke foretages terrænændringer, godkender nævnet det ansøgte.

Sagen er behandlet i medfør afforretningsordenens § 9, stk. 4.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefiistens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt

Telefon 96 30 70 00

REG. NR. lD21_ 00

Aalborg, den 07.06.99

FS 20/1999: Anmodning om tilladelse til at opføre en
tilbygning til sommerhus på matr.nr. 8 i Gravlev by, Gravlev,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19/8 1965
og forslag til fredning af Gravlevdalen m.v. fra september
1996.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret , tillige med
udskrift af nævnets protokol for besigtigelse den 28. maj

~ :- UJ ~1999.
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Sortsøe Jensen

3 . Støvring
4. Danmarks
5 . Danmarks
6 . Flemming

~. Skov- og
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
T"'l_" , .uau,=Uu.o::>v'=j 17, SOGe - "rlOLUUL':::j

telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 07.06.99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 20/1999: Anmodning om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning til sommerhus på matr.nr. 8 i Gravlev by, Gravlev, der
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19/8 1965 og
forslag til fredning af Gravlevdalen m.v. fra september 1996.
Amtets j.nr. 8-70-51-43-845-0002-99.

Hoslagt fremsendes udskrift af nævnets forhandlingsprotokol
vedrørende besigtigelse den 28. maj 1999 i ovennævnte fred-
ningssag.

Nævnet har besluttet at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenæv-
net. Skriftlig klage fremsendes til Fredningsnævnet. Tilla-
delsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfal-
der, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt afholdt fredag den 28.
maj 1999 kl. 12.30 besigtigelse og forhandling i

FS 20/1999: Anmodning om tilladelse til at opføre en tilbyg-
ning til sommerhus på matr.nr. 8 i Gravlev by, Gravlev, der
er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 19. august
1965 og forslag til fredning af Gravlevdalen m.v. fra septem-
ber 1996.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte
medle~, Jens Laurits Pedersen.

For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annema-
rie Christensen.

For Støvring Kommune mødte Anne Grete Andreasen.

Ejerens hustru, Kaja Kærgaard, var mødt.

Der fremlagdes• skrivelse af 29. april 1999 fra Nordjyllands amt med bilag 1-
4,

skrivelse af 21. maj 1999 fra samme, samt
skrivelse af 24. maj 1999 fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

Formanden redegjorde for fredningskendelse og fredningsfor-
slag.

Kaja Kærgaard redegjorde for det ansøgte projekt, hvorefter
der ønskes opført en tilbygning på 10,2 m2 i forskudt plan i
forhold til det eksisterende hus. Taget forlænges ud over
tilbygningen, og det eksisterende dækkes med græstørv, og
tilbygningens materialer og farvevalg bliver tilsvarende det
eksisterende hus. Der bliver ingen terrænændringer, idet til-



bygningen lægges på den eksisterende terrasse, og den sløren-
.t= -, 1-. .... __ ... l....._ ... __ ....- __
......V..L..u,J..L J..L\..i.O\..o'- J..,Jl;...VC.A..L\""'O.

Støvring kommune og Nordjyllands amt havde ingen indvendinger
mod det ansøgte.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

Det konstateredes under besigtigelsen, at der syd for huset
er plantet enkelte grantræer. I henhold til fredningsforsla-
get fra september 1996 vedrørende Gravlevdalen m.v. er udvi-
delse af beplantningen ikke tilladt, men alene en genplant-
ning omkring bygning. Dette præciseredes for ejeren.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Daut:::I.lUbvcj l7, ;;1VVV ~dlLuJ...g

Telefon 96 30 70 00• REG. Nit l02.', 00

Aalborg, den 07.06.99

•
FS 18/1999: Anmodning om tilladelse til nedrivning af eksi-
sterende carport på matr.nr. 19 q Oplev by, Gravlev, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l. marts 1946 og
forslag fra september 1996 til fredning af Gravlevdalen m.v .

Hoslagt fremsendes til orientering kopi af skrivelse af d.d.
til Støvring Kommune tillige med udskrift af nævnets protokol
for besigtigelse den 28. maj 1999 i ovennævnte sag.

Sortsøe Jensen

1. Egon Skjørbæk.
2. Jens Laurits Petersen.
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/O.Bjerregaard,Støvring.
5. Grethe Andersen, Røde Møllevej 8, 9520 Skørping.

~6. Skov- og Naturstyrelsen.
7. Nordjyllands amt.

'iø- og Energimini:::fn ..:nt

L, ,,.ov-og Naturst~~lsen
'~f~r,SN1996-/.z, /j/-I-CJoo3 r-
"hl. nr. L./-/ s-



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt

Telefon 96 30 70 00•
Aalborg, den 07.06.99

Støvring Kommune
Teknisk Forvalning
Rådhuset
Hobrovej 88
9530 Støvring•
FS 18/1999: Anmodning om tilladelse til nedrivning af eksi-
sterende carport på matr.nr. 19 q Oplev by, Gravlev, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1946 og
forslag fra september 1996 til fredning af Gravlevdalen m.v.
Kommunens j.nr. 082/99.

Hoslagt fremsendes udskrift af nævnets forhandlingsprotokol
fra besigtigelse den 28. maj 1999 i ovennævnte fredningssag,
hvor~fter nævnet har besluttet at give tilladelse til det an-

~ søgte projekt med visse ændringer.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenæv-
net. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb
og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden for 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt afholdt fredag den 28.
maj 1999 kl. 12.00 besigtigelse og forhandling i

FS 18/1999: 'Anmodning om tilladelse til nedrivning af eksi-
sterende carpo~t på matr.nr. 19 q Oplev by, Gravlev, der er
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1. marts 1946 og
forslag fra september 1996 til fredning af Gravlevdalen m.v.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte
medlem, Jens Laurits Pedersen.

For Støvring kommune mødte Anne Grete Andreasen.

For Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annema-
rie Christensen.

Ejeren Grethe Andersen og dennes ægtefælle var til stede.

Der fremlagdes:

skrivelse af 15. april 1999 fra Støvring kommune med bilag 1-
6,

skrivelse af 21. maj 1999 fra Nordjyllands amt, og
skrivelse af 24. maj 1999 fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning.

Ejeren foreviste den eksisterende carport. Den nye carport
placeres samme sted, men udvides frem mod vejen. Ifølge pro-
jekttegningen vil murhøjden blive 2,40 meter og taghøjden 3,0
meter. Tagbelægningen vil blive i sort betonsten, taghældnin-
gen som beboelseshusets, og murværket vil blive vandskuret og
malet i jordfarveskalaen, formentlig i lys grå svarende til
udhænget på beboelsesbygningen.

Efter forhandling var ejeren indstillet på at reducere mur-
højden til 2 meter.

Formanden orienterede om fredningskndelsernes indhold.

Amtet og Støvring kommune havde ingen indvendinger mod pro-



jektet.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte med
de ovenfor nævnte ændringer.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



FrAdnjngsn~vnAt for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

, Modtaget f
Skov. OR' Naturstyrelsen

- 5 AUG. 1999

/~-
"

Aalborg, den 03.08.99

Grethe Andersen
Røde Møllevej 8
9520 Skørping.

FS 18/99: Anmodning om tilladelse til nedrivning af eksiste-
rende carport på matr.nr. 19 q Oplev by, Gravlev, der er om-
fattet af Overfredningsnævnets kendelse af 1/3 1946 og for-
slag fra september 1996 til fredning af Gravlevdalen m.v.

Ved skrivelse af 7. juni 1999 meddelte nævnet Dem tilladelse
til nedrivning af en gammel og opførelse af en ny carport på
matr.nr. 19 q Oplev by, Gravlev, jfr. protokoludskrift af 28.
maj 1999.

I udskriften er væggene beskrevet som vandskuret murværk.

I tegninger til ansøgningen er væggene angivet udført af træ.

I skrivelse af 29. juli 1999 meddeler De, at angivelsen i
protokollatet beror på en misforståelse.

Tilladelsen berigtiges hermed således, at væggene kan opføres
med træbeklædning l på 2 i den i udskriften anførte højde, og
således at de males i samme lysgrå farve som beboelseshusets
udhæng.

Sortsøe Jensen



x ., ..
Cf:ANNET
r:...J ~.<Ib -~ "

Fredningsnævnet tor Nordjyllands' Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 24. januar 2002.

REG. NR. \ 02, \.00

FS 60/2001: Vedrørende opstilling af scene, telte m.v. til musikarrange-
ment i Rebild.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Skørpinge Kommune, Teknik & Miljø, Skørpingvej 7,9575 Temdrup.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivel-
sen.

•
1. Holger L. Holm, Svinget 6, 9520 Skørping,
2. Flemming Møller Mortensen, Siemvej 8, S1.Brøndum, 9520 Skørping,
3. Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30,9220

Aalborg øst, j.nr. 8-70-51-8-843-0002-01,
4. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøvej 20,2100 København ø,
5. Danmarks Naturfredningsforening, vi Michael Wulff, Svinget 4, 9520

Skørping,
X. 6. Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø,

7. Buderupholm Statsskovdistrikt, Møldrupvej 26, 9520 Skørping,
8. Rebildselskabet Hyldgaardsminde, Rebildvej 29, Rebild, 9520 Skørping.

,-
SKOV- og Naturs,t1relsen
J.nr. SN 2001 - 1;1./1/1" - (fl)l);;"
Akt r'1r. 5" ~



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 24. januar 2002.

Skørping Kommune,
Teknik & Miljø
Skørpingvej 7
9575 Terndrup.

FS 60/2001: vedrørende ,opstilling af scene, telte m.v. til musikarrange-
ment i Rebild.

Ved skrivelse af28. november 2001 har De ansøgt om midlertidig anven-
delse til parkeringspladser på del af matr. nr. 4 c, 42 q og 42 am, Rebild og
midlertid anbringelse af scenetelt, toiletvogn m.v. i perioden 8 - 12. august
2002.

Arealerne er omfattede af Overfredningsnævnets kendelse af 20. januar
1940 og af 11. november 1963 samt forslag til fredning af Gravlevdalen
m.v.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Under hensyn til, at der er tale om ganske midlertidige anvendelser, tillader
nævnet det ansøgte på vilkår:

le at der ikke foretages nogen form for terrænændringer i forbindelse med
arrangementet

at festplads m.v. opryddes fuldstændig efter arrangementet.

Tiltrædelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



NA,......,YTro.TTT A ,.,~1ll.T ~,.T""-~"..,
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FORMANDEN

~17rcdcriksbcrggadc 15, 1360 I(øbcrJu:vn l(

71f: 33955700
Fax: 33955769
XAoo: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mail: n1m@nkn.dk

-7 MAJ 2002
J.nr.: 97-121/800-0030
EBK

RE&.NR. \a~l.QO

Afgørelse
i sagen om afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker .

•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 24. januar 2002'i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt Skørping Kommune dis-
pensation fra Over fredningsnævnet s kendelser af 20. januar 1940 og 11.
november 1963 samt forslag til fredning af Gravlevdalen til anbringelse
af scenetelt, toiletvogn m.v. på en del af matr.nr. 4 c, 42 q og 42 am,
Rebild. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Foreningen til
Beskyttelse af Naturfreden i Naturfredede Områder i Himmerland og Omegn
v/Leo Nielsen, Enighedsvej 18, Skørping.

Leo Nielsen har tidligere påklaget afgørelsen. I afgørelse af 14. marts
2002 afviste Naturklagenævnet klagen, idet Leo Nielsen ikke var klage-

• berettiget.

Klageren har endvidere klaget over, at Buderupholm Statsskovdistrikt
har meddelt tilladelse til afholdelse af koncerter på Livø.

Som anført i Naturklagenævnets afgørelse af 14. marts 2002 afholdes ar-
rangementerne på Livø uden for det fredede område.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

.kov- ogNatursty':relsen
J.nr. SN 2001 c 12/~4 - f/lJ() 2-
Akt. nr. '3 8ik-

mailto:n1m@nkn.dk


2

Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 1, at klagefristen er
4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelsen er truffet den 24. januar 2002, og da foreningens formand
tidligere har påklaget afgørelsen, har foreningen været bekendt med af-
gørelsen.

Klagen er således indbragt efter klagefristens udløb, og klagen må al-
lerede af den grund afvises.

Inger Vaaben
viceformand / Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.



" IE6-Nl l02' .00
NATlJRKLAGENÆyl~ET

SEKRET AR lA TET

Fredenksborggade j 5, j 360 København K
17/, 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nJa1.dk

Miljøministeriet
Departementet

14. marts 2002
J.nr.: 97-121/800-0028

Højbro -Plads 4
1200 København K

EBK/aft

Modtaget i clepartementet

•
Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om
afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Med venlig hilsen

/l ~CZ; C:~S-R
Anette Fonnesbech T&nge--

overassistent
direkte tlf.: 3395 5721•

Afgørelsen er sendt til:
• Leo Nielsen, Enighedsvej 18, 9520 Skørping
• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, Badehusvej 17, 9000 Aalborg
• Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø
• Miljøministeriet, Departementet, Højbro Plads 4, 1200 København K

Akt. nr. t-

mailto:nkn@nJa1.dk


NATlJRKLAGENÆVNb T
FORMANDEN

}<rederiksborggade J 5. J 36UKøbenhavn K

17/: 33955700
Fax 33955769
X 400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkndk

-- --- ---- __J~ nr _: ~7--121,LaOll=o-O028- ----~----~--_. EBK

1 4 MRS. 2002

Afgørelse
i sagen om afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 24. januar 2002 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, meddelt Skørping Kommune dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelser af 20. januar 1940 og ll.
november 1963 samt forslag til fredning af Gravlevdalen til anbringelse
af scenetelt, toiletvogn m.v. på en del af matr.nr. 4 c, 42 q og 42 am,
Rebild. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Leo Nielsen,
Enighedsvej 18, Skørping.

Dispensationen er meddelt til afholdelse af et arrangement "Opera i Re-
bild" i perioden 8.-12. august 2002.

Klageren har endvidere klaget over, at Buderupholm Statsskovdistrikt
har meddelt tilladelse til afholdelse af koncerter på Livø.

Buderupholm Statsskovdistrikt har telefonisk oplyst, at der årligt af-
holdes en jazz-festival på øen, men arrangementet foregår uden for det
fredede område af Livø.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:



.'

Det er i naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1, fastsat, at frednings-
nævnets afgørelser efter § 50, stk. 1, kan påklages af følgende:

1. adressaten for afgørelsen,
---~-~: -ej eren-aTd~ej-endOl[-;-,~son-;--af9-ørelseIl- ve-dLøreL-~----

3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse

i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører
sådanne interesser.

Klageren, der ikke er adressat for afgørelsen eller ejer af den ejen-
dom, som afgørelsen vedrører, er således ikke klageberettiget, og kla-
gen må derfor afvises.

~~~
Inger Vaaben
vice formand /

åk;~d-
Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, Jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.



REG.Nl \0 Z I.GG

NATURKLAGENÆVNET
SEKRET ARIATET

~ tr"<J j.\ "r-R'.Y-N" T-;Q P1r1~ v.L~ ~.l JCJ..l Frederlksborggade 15. 1360 København K

TIf 33955700
Fax 33955769
X400 S=rom. P=sdn. A=dk40Q C=~
E-mal! nkn@JJlkn dk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

14. marts 2002
J.nr.: 97-121/800-0028
EBK/aft

Modtaget!
Skov- og Natul'Btyrelsen

15 MRS. 2002

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om
afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Med venlig hilsen

/7-eT {i~c-;,,-
Anette Fonnesbech Tange'--

overassistent
direkte tlf.: 3395 5721

•
Afgørelsen er sendt til:
• Leo Nielsen, Enighedsvej 18, 9520 Skørping
• Frednings~vnet for Nordjyllands Amt, Badehusvej 17, 9000 Aalborg
• Skov- og ~\ urstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København @ -

, • Miljøminis2eriet, Departementet, Højbro Plads 4, 1200 København K

•
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 20010 12/t/{'t - ~ 3 O
Akt. nr..3 . e;r.--



NATURKLAGENÆVNET,
FORMANDEN

Frederiksborggade 15. 1360 København K

11/: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mai!: nkn@nkn.dk

J. nr.: 97 -121/800- O028-",
EBK

1 .. MRS. 2002

Afgørelse
i sagen om afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 24. januar 2002 i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt Skørping Kommune dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelser af 20. januar 1940 og 11.
november 1963 samt forslag til fredning af Gravlevdalen til anbringelse
af scenetelt, toiletvogn m.v. på en del af matr.nr. 4 c, 42 q og 42 am,
Rebild. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Leo Nielsen,
Enighedsvej 18, Skørping.

Dispensationen er meddelt til afholdelse af et arrangement "Opera i Re-
bild" i perioden 8.-12. august 2002.

Klageren har endvidere klaget over, at Buderupholm Statsskovdistrikt
har meddelt tilladelse til afholdelse af koncerter på Livø.

Buderupholm Statsskovdistrikt har telefonisk oplyst, at der årligt af-
holdes en jazz-festival på øen, men arrangementet foregår uden for det
fredede område af Livø.

Afgørelse.

• Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:

mailto:nkn@nkn.dk


2

Det er i naturbeskyttelseslovens § 86, stk. l, fastsat, .at frednings-
nævnets afgørelser efter § 50, stk. l, kan påklages af følgende:

1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger og organisationer, som ha! en væsentlig interesse

i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be-

skyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører
sådanne interesser.

Klageren, der ikke er adressat for afgørelsen eller ejer af den ejen-
dom, som afgørelsen vedrører, er således ikke klageberettiget, og kla-
gen må derfor afvises.

~Ct~
Inger Vaaben
viceformand /

åk;~~d'
Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.



l' REG.NR. \02 Loc

NATlJRKLAGENÆvNbT
SEKRETARIATET r-M

Pr' 1\~f:\"E~
,~~)~
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Frederiksborggade jS, i360 København K

Tlf: 33955700
Fax: 33955769
X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø MOdtaget i

SkOVe og Naturstyrelsen

O 8 MAJ 2002

7. maj 2002
J.nr.: 97-121/800-0030
EBK/aft

Hermed følger Naturklagenævnets afgørelse af dags dato i sagen om
afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Med venlig hilsen

4~()c/n~
Anette Fonnesbed.« Tange

afdelingssekretær
direkte tlf.: 33 95 57 21

•
Afgørelsen er sendt til:
• Leo Nielsen, Enighedsvej 18, 9520 Skørping
• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt, Badehusvej 17, 9000 Aalborg
• Skov- og Naturstyrelsen, Hraldsgade 53, 2100 København ø

e
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr- Sf\J 200-1 o 12 I Y Iq --O(J':.!>o
Akt. nr, L~ -~. BiL;{
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NATURKLAGENÆVNET
FORMANDEN

SCANNET
Frederiksborggade 15, 1360 København K

TI/: 33955700
Fax: 33955769
XAOO: S=nkn; P=sdn; A=dk4oo; C=dk
E-mail: nkn@nkn.dk

-7 MAJ 2002
J.nr.: 97-121/800-0030
EBK

Afgørelse
i sagen om afholdelse af musikarrangement i Rebild Bakker.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 24. januar 2002'i medfør
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt Skørping Kommune dis-
pensation fra Overfredningsnævnets kendelser af 20. januar 1940 og 11.
november 1963 samt forslag til fredning af Gravlevdalen til anbringelse
af scenetelt, toiletvogn m.v. på en del af matr.nr. 4 c, 42 q og 42 am,
Rebild. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Foreningen til
Beskyttelse af Naturfreden i Naturfredede Områder i Himmerland og Omegn
v/Leo Nielsen, Enighedsvej 18, Skørping.

Leo Nielsen har tidligere påklaget afgørelsen. I afgørelse af 14. marts
2002 afviste Naturklagenævnet klagen, idet Leo Nielsen ikke var klage-
berettiget.

Klageren har endvidere klaget over, at Buderupholm Statsskovdistrikt
har meddelt tilladelse til afholdelse af koncerter på Livø.

Som anført i Naturklagenævnets afgørelse af 14. marts 2002 afholdes ar-
rangementerne på Livø uden for det fredede område.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 87, stk. l, at klagefristen er
4 uger fra den' dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelsen er truffet den 24. januar 2002, og da foreningens formand
tidligere har påklaget afgørelsen, har foreningen været bekendt med af-
gørelsen.

Klagen er således indbragt efter klagefristens udløb, og klagen må al-
lerede af den grund afvises.

Inger Vaaben
viceformand / Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens § 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. ~.
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