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OVERFREDNINGSNÆ~JETS KENDELSESPhOTOKOL.

Aar 1950, dGn 29. noverrlber,aff:Jf.1gdeoverfrednin{~~Jn'~vnetpaa c;rund-
~ la8 af skriftlig og mundtlig votering følgende

k e n cl e l s e
i sagen nJ'. 958/49 vedrørende fredning af en SKrænt m.m. mellem Nørholm
og Kljthuse.

Den nf fredningsn33vuet for Anlbo!'r:,amt den 19. noverr;bur1949 afsag-
te kendelse el' saalydende:

"Ved; skri volDe nf ll. novembor 1948 har Danmarks Naturfredni.ngsfore-
ning paa foranledning af foreningono naturvidenskabelige lldvalg fremsat
begæring om behandling af en frodningssu.p.;med hcnByn til et næsten
')ldlomcter l:lngt f:Jkrænteo.realnord for Nibe mellem Kltthuse og Nørholm
Of, har horved anført at skrænton, der ur dannet under fJtonalderen, og
som nu ligeer adskilt fra Limfjorden vod et ret bredt maritimt forland,
i botanisk oe plantegeografisk henseende rummer us~dvanli~ mange inter-
essan te detr·d1101'. I udvalgets indstilling ud tales n':BJ'IDere:"Paa okræn-
ten og umiddelhart bag dennos kam er dor samlet saa godt som alle de
s j Jjldne, kalkelfJkonde arter, der er karakteri etiske for Nord jylland.

~~ vegetationstypol' maa i særlig e;rnd fremhæves store plot tor bevokset
med bakke-otilkaks (Brachypo~ium pinnntum), pilobladet olant (Inu1a
saliciYl8.):Afbic1t Høgook'Jlg(Crepis præmors~ KIi thus-Nørholm skrænten
el' et særdelos godt ekLlompel P:::"CJ, 8'1 nordjydsk kalkRkr'lmtvcgetation,
og det kan 1ldl.m a t overdri ve siges, at dennE'~vt:lget[J,tlon0r enestaaende
ikke blot i D~nmark men i det hole taget. Der vil i 0Bnon omkring Harzen
(f. eks. dot dolvis naturfrodede KUffhtluser-omraade) kunne findes vege-
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tationstyper, der minder om de nordjydske paa forske11iee mandel', men

der bliver paa ineen maade tale om, at dGn nordjydt3ke vt-)c;etation kan

siges at tilhøre samme samfund som den tyske. Paa intol'nationale

ekskursioner igennem Danmark vil Klithuse-N0rholm lokaliteten meget

ucJ.ndsyn1iGt blive et af de beds te emner.

Skr'æntpartiet urniddellJart øst oe nordøst for Kli tganrden er i hen-

sGcmde til fredning det v:erdifuldeste, men Nørholm-skr"Bnterne bør med-

da de!' her c~r en r3~kke inter0SGC1ute in1 tialDta(lier 0[, unge Vl;gO-

tatioYlGtyper forFJ.a]"'~3ttgetElf nedskridn ing. "

Endvidore forokommer paa skr~ntomrnQdet jføl~u samma indstilling

_ rigeligt eller i m-rugde folgend'3 s.l-J:lldne eller knrnktC'ristisk8 arter:

IICinararia integrifolia, Koelu.r:i~~_I2x!'amida_tadanicCl., Cmnpanula glome-

.rata, C. persicifolia, Geralli~m sr.mguineum, Hl:liantheml~rn cham.Bcistus,

Pulfm tilla pratensis , 1). vulgaris, Silene nutans, .!!YJ2.ochoeris macu1ata,

Ph1l.-;umphleoides og fler'e knlkelskcnde mosser."

Idet den nuv'J3rende tiL:;tand ønskes oprcthold t og ~'lrealerne alene

anvendt til cr~sning, foresInas det, at fredningen gennemføres saaledes,

at d8r skabes sikkerhtJd mod beplantning og bebyggelse af skr-nnternc 0[';
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et bælte ~~f 50 meters bredde paa hver side af skrJmternC', ligesom der

sikres mod beplantning af de i øjeblikket uopdyrkede plano pletter

yderst paa bakkekammen. Endvidore skal d8t efter den frnmsatte beGærine;

Rlene V'J3retilladt at anvende skr~ntarealernu til Græ8ntn~, o~ det

skal ikke være till~J.dt at felre trapper, stier og veje ned ovcr skræn-

truffet viSDe foranstaltninGur mod kridtgravning.

PaB. et den l:), januar 19.1-9afholllt mode med lodsejcrno, hvor natur-

t~":lrr..e,men nuv.Bronde vE:je skell kunne bibeholdes. EndeliG ønskes der

fredningsforeningen var repræoenterct ved magister Tyge Christensen,

oplyste dc-;nne n1JTmere, 8.t et almindeligt L1.Jhcgn- i mods'"dning til tæt

Dlanteg8bevok~ning - ikke skulle v~re til sk~du for vegetationen, og at

e uopdyrket plan jord i '3 meters bredde over for f'3kr"enterne \~nskedes ind-

befattet under frednineen.

Paa mødet udtalte en lodsejer gaardejer Kristen Marinus Sloth Kri-



stensen, der har arealer baade oven for og neden for 8kr~nten, ønsket
om at nnl'})ggeen vej ind over skre-enten,og han henviste herved til, at
der paa hans del af skr1Jnten findes en slugt, der vil VJJ!'e velegnet
hertil.

En enkelt lodsejer har prot~storet mod fredninceus eenDemførelse,
medens der nf andre lodsejero er frcms~.Lterstatningskr~lv.

Unde!' henDyn til det i fredningsbeg1.:ringen anførte og til, at den
puat~nkte fredning ikko kan antages at have v~sentlig indflydelse paa
udnyttelsen af de p~ag~ldende arealer, hvorved RÆrlig hem~rkcs, at der
intet er oplyst om, at de i skr"enterne v:nrende kalklag i. en overskuelig
fremtid kan forventes I::ltville bIi ve ~~øgtudnyttede, fi.ndes den begBrte
fredning at burde fremmefJ med hensyn til skr3.mterne part matr. nr. 2la,
nemlig fra den v0stlige gr:rmse af matr. nr. 22a og paa m3.tr. nr. 64a,
54b, 55b af Nørholm by og sogn, samt paa matr. nr. lbh, Ihl ae;la af
Klitgaard ejerlav, Nørholm sogn, og med hensyn til de neden for og oven
for skr.:rmterncbeliggende arealer i on bredde af 50 muter, nemlig for
saa vidt angaar følgende mutr. nr.e: ?Oll, 2la) 64a, 'j4b, :)5b, 720, 72b,
72a Nørholm by ae:,sogn og matr. nr. lbh, Ibl, lbk, la KIitcaard Gjerlav,
Nørholm sogn. Med hensyn til den oven for skrrenten par;.mat!'. nr. la be-
liggende jord vIl der dog alene v::nreat paal'l1ggefredn1nc; for saa vidt
angaar den mellem matr. nr. lbl, skr'Bnten ae vejen fra Klitgaard og
Klithus0 liGgende trekant.

Arealerne vil herefter V::Bre at frede saaledes, at de stadig bør
henligge ubebyggede og uden høj bevokoning, dog snaledos at det paa
arealerne oven for og neden for skr~ntcn sknl v~re tilladt at foretage
plantning af læb'Elter. Der maa ikke sl~~kul tivering eller tilsanning
af Dkr::entarealorne, der al(mo rmvendes til gr':'Bsning.Kridt- eller kalk-
gravning i skrX'nterne maa kun finde sted. i snmraad med nc.turfrcdnings-
n:evnet. Saafrcmt en bet::;l!ringom tilladelse ttlerhvervsm'Bssig udnyttelse
af de nævnte kridt- eller kalklejer ikke imødekommes) kan nagen :.Lfde
interesserede lodsejere forlanges forelagt for fredningsnævnet til af-
gør81se med hensyn til yderligere erstatning. De paa skrænterne værende



/

veje og sn.er man benyttes, m8n det skal ikke vnre tilladt at fare nye

tru.pper, Gti er og ve j e ned over skr13nt urne, dog at det skal v:,cre gaarr3-

ejer Sloth Kristensen tilladt ad den paa hans skr~nt v~rondo slugt at

Det skal dorhoR V"DreChr. Dambore tilladt i skr::Bntrm Ilmiddelbart

nord for hans gaard nt indrette et kartoffelhus.

Beg-eringcn om fredning af de plane, bare pletter findes ikke at
,e bUl'du t:J.gl;S til f01ge særligt under hEmsyn til, at di:38e plotter eft\.T

cl,) t nu I)I)lY~jte rnaa an t r:;.gl3l:3 tidlir,ero at have været oplJyrkede. De P'1.C1

dv oI1lft<:Ludlodearea1u1' beliggende ganrdopludser ug haver er lmdtQ,~~ct

.f.t·ti e.t1eJYli.tl€~on.

DE:r vil i anledning af fredningen V'Ere at tillflgge lodsejerne

Gn erstatning, der uno8r hensyn til, at dor ikke ved fredningen sker

nogen indskr~nkning i den nu stedfundne benyttelse af jorden, findes

at burde fasts'.Bttes paa føleende r:s!'undlag:

Der till::cgges lodsejerne af skr-:onten 1,50 kr. 811ur ~~,oo kr. for

hver løbende meter, alt eftersom de hul' jord paa een Gjda eller begee

sider af skrænton. Bor saa vidt anWl.ar lodsejere, der ikkc') er ejere af

sk.r:Dntareal er og kun har j ord paa den ene side af skrlJnten, ti 11:3J6~GR

e der disse oftor tilsvarende boregnings€~:rundlCLg 1,00 kr. pr. løbende

e meter.

Med bom~rkning, at erstatningGrne findes at burde udbet21es til

lodsejerno, vil der herefter V'"Breat tillægge disse erfJtn.tninger som

nedenfor anfri'rt. Idet udm8.[:,.lineorne af skr'ImtaroalernoR l:Imgde, d.er

er foret8.{~et paU. grundlaG af kortTImteriale, ifl. erkl ~:ring fra land-

inspektør Bjørnkjær kan være bc;h13ftet med fejl, der imidlertid forment-

lig ikl{e ovnrstiger 5% forhoj es erstatningerne med dette be10b, hvor-

efter de l)r l.ldregnet til

l •.gan.rd e j dr Knud Nielsen m'3.tr. nr. 20a 250,00 kr.e
2. g':.l.ardejeI' Kri.sten 1VIarinus Dloth Kristensen matr. nr.21a. ~300,oo kr.

'3. {!;::'Hlrd(")j Ol' Marinus Larsen matr. nr. 64a, 54b 500,00 kl' •

4.• {';n.arde j er Ni81s Pedersen TImtr. nI' • 5 I")b 225,00 b' .



~.
5. gaardejc:r Anton MarilJus Nielsen Munk matr. nr, 720 200,00 kr.-6. gaardejer Aage Ohr. Bundgaard Jacobsen matr. nr. 72b, lbh 475,oG kr.
7. gaardejcr Ohr. Damborg matr. nr. 72a, lbl 1075,00 kr.
8. gaardejer S0ren Bjerre I11a tr. nr. lbk 280,00 kr.
9. gaardojor Aage Bjerre mntr. nr. la 300,00 kr.

Erstatningerne udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Aalborg amts-
fond."

,e Kendels\m Ol' forlJlagt overfredntngsn'Bvnet i medfør [:,l.fnaturfred-
ningslovonc § 19, hvorhos den er indanket af r,aardcjer Knud Nielsen,
gaardejer Niels Pedelsen, gaardejer Anton Marinus Nielnen Munk, gaard-

't-]jer Sørt-)llBj8rre of, gaardejer Aage Bjt~rr8.
Overfrodningsnævnet har den 18. august d.a. besigtiget de ommcldte

arealer og fGrbandlet med de ankende lodsejere og andre i sagen interes-
sorede.

Cand. mctg. Thyge Christensen, som gav møde for Danmarks nnturfred-
ningsforening, oplys te, ~lt den videnskabeligt-botaniske b,;)grundelsefor
ønsket om fredning i alt væsentligt vedrører de arealer, som tilhører
Saren Bjerre, matr. nr. lbk, Chr. Damborg, matr. nr. 72a, ltl, Aage Chr.

e Bundgaard Jacobsen for saa vidt angaar matr. nr. 72b, d.erimod ikke matr.
e nr. lbh, allo af Kli tgaard by, N0rholm sogn, sCl.mtendeJi.g Knud Nielsens

areal, matr. nr. 20a, Nørholm by og sogn. For sidstn~vnt2 areuls ved--' kommende er det ikke saa meget de enkelte plantearters Dj~ldenhed som
de plantesociologiske forhold, der begrunder 0nsket om fred.nine. Dette
areal er i det hele af noget mindre botanisk interesse end de foran
nævnte.

Det vodtoGcs at indskr~nke fredningens omraade saaledcs, at det kun
omfatter gnardcjer Chr. Damborgs arealer af matr. nr. 72a og lbl samt
gaardejer Aage Chr. Bundgnurd Jacobsens areal af matr. nr. 72b alle af
Kli tgD.ard by, N ~.,rholmsogn.-• Med sidstn'Bvnte opnaaedc man en mindelig overenskomst Gm en erstat-
ning paa 300 kr.

Da overfredningsnævnet iavrigt kan tiltr~de det i kendelsen anførte,
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~Vil denne v~ro at stadfæste med de af det foranstaaende følgende ændrin-
ger. hvorved dog bem:erkes, at der efter, at den samlede u:rstatningsudgift
er reduceret til 1375 kl'., ikke find(~s at være grundlag for at paal::egge
statskassen at udrede 2/3 af be10bet.

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

Den af frcdningrmævnet for Aalborg amt den 19. november 1949 afsagte
kend<J18(1vudr0rtmde fredning f:f en skr'tmt m.m. mellem NI?II'holmog Kl.it-

e hUtle stadf~~ltes med de af det foranstaaonde følgende "Ona.I'inger.
Grænsen fsr det fredede omraade er vist paa et nErv~rende kendelse

vedhæftet kort nr. AAl 102.-- I erstatning till~g~8s der
gaardojoI' Aage Chr. Bundgu8.rd Jaoobsen 300 kr.

II Chr. Damborg l07:i "
Erstatningen udredes med halvdelen nf statskassen og halvdelen af

Aalbore amtsi'cmd.

Udskriftens rigtiched
bekr:uftes.
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Aalborg ~t.

:ix 1949 den 19. november kl. 15 holdt nævnet møde på forsamlings-
huset i Nørholm. Nævnets formand dommer F. Juhl, Nørresundby, og dets
medlem.:fnerprovst Konrad HEmsen~ ::;,vendstrup,og g~rdej er 1auri ts Lund
var til stede.

Der foretages
sngen om fredning af skrænt mellem Nørholm
og Klithuse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efter stedfunden votering afsagdes der sålydende

'" " ,~~.'

k e n d e l s e :
Ved skrivelse af ll. november 1948 hår Dcnmarks Naturfrednings-

forening på foranledning af f\Jl'eningensnnturvidenskabelige udvalg
fre~s~t begæri~m behandl~af en fre~~ngssag ~efs~ ii~~
næst~ k~omet l~sk~ar~rd for Nibe ~e~1~~g ,
Nørholm og har herved anført at skrænten, der er dannet under sten- I

alder,nt otAn nu ligetr ndSkiQapm!'jt\.de4 ved et +~dt ma-
ri timUrJU, i botan\sk og 1) . g~nfls~nseende~:r; usæd-
vanlig mange interessante dctuiller. I udvalgets indstilling udtales
nærmerA "~(rænt"O~dde~lt tag denne, ~r ~aOå
godt~~ de Sj~e~lk~sk n~ arter, er~/k~r . e
for Nordjylland. Af vegetationstyper må i særlig grad fremhæves store
pletter bevokset med bakke-stilkaks (Brachypodium pinnatum), pile-
bladet alant (Inula salicina), Afbidt Høgeskæg (Crepis præmorsa). Klit-
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