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Underskrevne (}..llrdeJer j'fur::l.1d .Tensen,':Btermø1le som Ejer at Matr. Nr.

"4.s. og 41 Tlroønlnglund Hovedgaa.rd, j)ronnin(~lund '30gn,pa. hvUke i'fui.;eller

Mølled~en er bellggen~e,erklærer herved at Jeg,n~ar mJlledamrnen er af-

vandet og udtørl'et,er Vl1gtig til at lade det udtørrede "real henUl!,~e

Bom \ r&lon1nsaJord (vedvarende tlræsgang', ,dog med Ilet til Orn}"lt::.1 ning af Are-

al og ny Tilaaan1ng med GrælJwn:,l.u,rl ~ndbrugBmætwige Hensy,. kræVer det ,øaa-

leae. at der tørete Ga.nG efter Ilver l"j: inl; 8i:laS liorn og Gl"æafrø i J\realet.

Jeg forpligter m14 dc::rhos til ingensinde at bebygge den Veøt for Ve-
.~
:n til 1Jl;;llen l1gt~;8nd. Døl uf 'aroellcrne l~atr. Nr. 4,!? og 4!,ldet hele

d.t Jordstykke,der ligaer 'lfaet for Vejen til l>.øllen,-som anført-skal hen ...

-:-.Ii) Dom Greening.30rd,ligesom jeg forI)Ugter mit.:::til 1kke at opføre

S.... eller andre Indretninger paa ~arcellerneleJ helle~ maa Heklameekl1te
op•• tte ••

Endelig forvllgt~r 'eg m1~ til at lade de Treer scm staar lango Vejen

o, la»ga I'aro.llernea Ydel'aider 'blive øtaa.ende.

r, Dine Forpligtelser ekal pt.ahvlle den til enhver T1d væreneSe F.Jer af

Woatr. nr. 4S og 4~ og nærværende Deklaration begæres derfor tinglyst som

'1e"1 tuthættende ,':atr. ~~r. 4E,. Dronninglund Povedgaard ,Dronnlnslund Dogn,

~,
I

*artkorn 4 Skp. l Bdk. o-f,\.lb., og Matr. Nr. 4.2, Slllst. ,;-fartkorn 2 Gkp. ~'

2 lI'dk. 1+ .\lb., tier er Lehæftet med 9000 Kr. til ,UJ.lborg Bys og Ome~n8

Sparekaløe pa.i.l. ."foragøvilk ...:...r.

Om Seryttuter og ULn. 'lyrder henvioee til 'l'1ngbogsbla.det.
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Afgørelser - Reg. nr.: 
Herunder ses afgørelser i dispensationssager for denne fredning
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aranderale., 4e. ll. dec ••her 197'
Fa. 1+07/",

Miljøministeriet
Nybrogade 2
1203 København V.

REG. NR. O lo3CJ,000

All! oG. I

Navnet har d.d. tilakr.vet landtnap.ktarttr ... t 1.1l .... n • Rav.,
Dronatn,lund alled •• :

UAd.r h.nvi.nin, til D.r •• aadra,end. at 28. november 197' v.d-
rar••de aadring i fredainsskendel.e. tor a.tr. nr. ~~ nrenninr1und
Hovedglrd Ol DrønninagArd, Dronn1n,lund 80,n .eddeler n.v.et herved,
aom pAt.l.Deretti~.t etter den don 27. 6. 1946 på matr. nr. ~ ~ .,
4 ! Dronninglund Hovedalrd, DroDnin.lun4 80gn, s04keadel •• at, at
.ø11ed ... e. retablere., oS 4t der sker tilplaniniRS af en del at de
arealer, der ikke oy.r.w ......

Hævnet. atgerel ••kan 1adbri ••eø til prayel.. tor Q••rtredn'.'8-
nævn.t, Nyrop.gad. 22, 1602 K.~enAavn Y. iaa.n 4 ug.r tra modta,,1 •••
af denne .e'4elelse.

D.n ,ivn. ttllad.l •• kan ikk. ud~1tie. tar udl.b.t at kla,atri.t.n.

... _~ t••...• mwrm~-,
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Brønderslev Kommune

Den 28. juli 2020

FN-NJN-34-2020: Formidlingsskilte ved Østermølle.

Fredningsnævnet har den 15. maj 2020 fra Brønderslev Kommune modtaget ansøgning om tilladel-
se til at opsætte 3 informationsskilte på matr.nr. 4c og 4d Dronninglund Hgd., Dronninglund, på 
adressen Øster Mølle 5, 9330 Dronninglund.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørel-
sen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 24. juni 1946 om fredning af arealer ved 
Østermølle, der har til formål at bevare området i dets daværende tilstand, og som bl.a. har en be-
stemmelse om, at der ikke må opstilles reklameskilte.

Der ansøges om opsætning af:

-  Skilt nr. 1 Størrelsen A2 på stolper,
-  Skilt nr. 2 Formet som et lille egeblad og som skal vise vej til Margrethe Egen,
-  Skilt nr. 3 Størrelse A3 stående på rund ramme.

Materialerne vil blive udført i robinietræ.

Friluftsrådet har i mail dateret 19. juli 2020 tilkendegivet sin støtte til projektet. 

Kommunen har i mail af 9. juni 2020 om Natura 2000 oplyst, at projektet med opsætning af skilte 
og formidlingsrammer sker uden for arealer omfattet af Natura 2000 udpegninger til habitat- eller 
fuglebeskyttelsesområde og vurderes ikke at indebære forstyrrelser eller påvirkninger af nærliggen-
de Natura 2000 områder. Skiltene vurderes ligeledes ikke at have betydning i forhold til at kunne 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er omfattet af habitatdirek-
tivets bilag 4, da de dels er faste, af beskeden størrelse og ikke vurderes at kunne påvirke. 

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. juli 2020. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem 
Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Jens Gudiksen. For Brønderslev Kommune 
mødte Gorm Jørgensen. For Brønderslev Erhverv og Turisme mødte Julie Holm Nielsen.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Østermølle betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle 
livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger om valg af materialer, samt for-
midlingsformålet med projektet meddele dispensation til opsætning af de 3 skilte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevne-neshus.dk. 
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-
sesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-
falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Jens Gudiksen,
3. Miljøstyrelsen,
4. Brønderslev Kommune, att. Ditte Lind Mejniche og Keld Koustrup,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, København,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Brønderslev Erhverv og Turisme.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
Telefon 3025 5459 
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 1. september 2022 

Brønderslev Kommune 

 

FN-NJN-25-2021: Shelters, bord/bænkesæt og fiskebro ved Møllesøen i Dronninglund. 

Fredningsnævnet har den 31. marts 2021 fra Dronninglund Borgerforening v/ Allan Danielsen mod-
taget ansøgning om tilladelse til at etablere 2 shelters, 2 bord/bænkesæt og en fiskebro på matr.nr. 4a 
Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Brønderslev Kommune. 

Fredningsnævnet besigtigede arealerne under en besigtigelsesforretning den 14. april 2021 og har 
efterfølgende indhentet udtalelse fra Brønderslev Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening. 
Fredningsnævnet har besluttet at meddele dispensation på skriftligt grundlag under deltagelse af det 
samlede nævn. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af fredningsnævnets afgørelse af 24. juni 1946 om fredning af arealer ved Øster-
mølle, der har til formål at bevare området i dets daværende tilstand og med bestemmelse om, at der 
ikke må opføres skure eller andre indretninger. 

Det er oplyst, at det ansøgte placeres som vist på nedenstående luftfoto: 

 
De to gule prikker nederst til højre i bilaget angiver shelters og bord/bænkesæts placering medens 
den større forkant ude i søen markerer placering af fiskebroen. 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenstående er et eksempel på de to shelters udformning med græstørv på taget: bredde ca. 3 meter, 
dybde ca. 2,5 meter og højde ca. 1,75 meter på højeste sted. 

Ansøger ønsker efter sine endelige tilkendegivelse at opsætte de to bord/bænkesæt som vist på kort-
bilaget. Placeringen kan blive til afløsning af nogle eksisterende bord/bænkesæt rundt om søen. 

Ansøgeren har om fiskebroen oplyst, at valg af trætype og dimensioner på broen kan variere en smule 
i forhold til tegningerne, men der vil ikke blive anvendt trykimprægneret træ. Valg af mål på broen 
kan også variere en smule. På tegningen er broen 4 m ud og 5 m i bredden, men det forlyder, at Øster 
Mølle søen er temmelig dyb, således at broen i stedet udføres i en længde af 3 m ud og 6 m i bredden. 
Broen bliver stadigvæk på en 18-20 kvadratmeter, så eks. en hel skoleklasse kan stå på broen på en 
gang. Stadig med to lister (håndliste og knæliste) som gelænder, så børn med flere ikke falder i vandet. 

Det er yderligere oplyst, at broen af praktiske grunde ikke vil blive gjort handicapvenlig. 

Brønderslev kommune har i mail af 9. juni 2020 i forbindelse med behandling af en tidligere sag om 
skiltning ved Østermøllesøen oplyst følgende”… 

at projektet med opsætning af skilte og formidlingsrammer sker uden for arealer omfattet af Natura 
2000 udpegninger til habitat- eller fuglebeskyttelsesområde og vurderes ikke at indebære forstyrrelser 
eller påvirkninger af nærliggende Natura 2000 områder. Skiltene vurderes ligeledes ikke at have be-
tydning i forhold til at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der 
er omfattet af habitatdirektivets bilag 4, da de dels er faste, af beskeden størrelse og ikke vurderes at 
kunne påvirke…”. 
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Fredningsnævnet lægger denne udtalelse til grund ved behandlingen af denne ansøgning. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 25. juni 2021 ingen indvendinger mod det ansøgte 
projekt. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Østermølle betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets di-
spensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-
søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for. 

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livs-
stadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

På baggrund af oplysningerne om projektets størrelse og placering samt det rekreative formål kan 
fredningsnævnet meddele dispensation til det ansøgte, der ikke findes at stride mod fredningens for-
mål. 

Fredningsnævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

http://www.naevneneshus/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 
for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk. 
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan li-
geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 
klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-
genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Tage Leegaard, 
2. Lars E. Sørensen, 
3. Miljøstyrelsen, 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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4. Brønderslev Kommune, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Brønderslev, 
9. Friluftsrådet, centralt, 
10. Friluftsrådet kreds Vendsyssel, 
11. Dronninglund Borgerforening v/ Allan Danielsen.  
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