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For 1 videat ~ullst omtans at b,yare de pi Th1ieø18ncJa ~order
lii6ende natur.kanne ekuvakrænter lanss "riaser tjord~ erklærer
undertegnede tru ~oula Høegh Guldberg berYed tor all oK'ettert~1.-,

"ende ejere at landbrusaejendolrdlen Thy.e.lUBd, der beatAr at _tr.
nrr. l cl, l co, l dd, l lq, l th, l tb. l .eJ Ol 1. •• Dal.ilrt
bove\1gArd og matt'. nrr. 2' Ul o~ 11 b .,litars'rde, alt at vi.... op,

at eten på lIatr. nrr. 1 co 0& l detnal.sAret bo•• et_ret vlirende akoy-
bevokanlng tor Gt. vidt antAr .t bælt, at 100 •• tere bre'd. lUC.

~arQell.rne~ aydøotligB akel ateet••• kal bevare. aoa lsyakOY, idet
~~g forpligter mi. o~ ettert~l,ende eJe~ ti~ v.d atdrilt at ete
på tr.dnlni.Q.ra~.t værende sran- 0i flr.r.'~plaD~1na.rat er-
a~atte di.a.med l~vtræaoeplantDln~.

f

b'rec1ningeJJ.!tal 1ne var. til binder tor "YaDli~ tor.....
,

,Iii, dritt.
Fra tredDln"en undtllaeaa d. Id "rd. ~le81und. bllDlnae.r

,~

nennB deklaration kan tlnsll.e. pi .~.n'o..en ud~ bekOOtD1Da
tor Illl. ,. ,

lIad basln t11 da ø e~.Ddo ... n bylle ...!. a.l"ri.n~ ... benvla••
tl1 '~.ndoma.n. blad 1 t1nabosen.

I~tal.r.tt.n t11kom.er treduin&l~t tor
kretta.

~ . -~- r' c • I'=--=-T' . --,... ....., .------...--
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geslund. den november 1,;,1.14.

1-'oula H.~egh LJuldberg.

'Pi n['.1.Y8t Hellum Jli:lrbted herreders Ntokreds den 17. novbr. 1951.
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REG. NR. 9:S,r
Udskrift

af
forhandlinesprotokollen for frednin~snævnet for A a l b o r g amt.

K e n d e l s e afsagt den 12/1 - 1952.

I skrivelse af 3.oktober 1950 meddelte Danmarks Naturfred-
nin{~sforeninr;,at ejeren ai Thygesltmd, godsejer,kaptajn O. Høe!Sh Guld-
berg, over for foreningen havde stillet forslag om fredning af strand-
engene foran Thygeslund skov og langs den af godsejeren opretholdt e
vej, hvilke arealer for hovedpartens vedkommende tilhører dels gods-
ejer Høegh Guldberg og dels fabrikant Frode Obel, Dalsgaard.

Af skrivelsen fremgår endvidere, at godsejer Høegh Guldberg
har foreslået fredning af de skovklædte, sydvendte skrænter, således
at løvskoven altid skal bevares her.

I tilslutning ti~ disse fredningsforslag foreslog naturfred-
ningsforeningen i Th~vnte skrivelse, at der yderligere iværksattes fred-
ning af de endnu frie strandenge neden for de kratklædte skrænter syd-
vest for'Thygeslund skov tillige med disse skræntkrat, tilhørende Frode
Obel.

Til begrundelse ai'do fremsatte forslag har naturfredninr"S-
foreningen i skrivelse af 3/10 1950 anført :

II Bevarelsen uf clensmukke udsigt ud over Mariager Fjord må
.-~' betegnes som værende i høj grad af interesse for almenheden, ikke mindst

for Hadsund by under hensyn til, at der for fodgængere og cyklister er
fri adgang ad vejen langs skovbrynet.

Det må ligeledes fre~læves, at der fra den offentlige vej
pa den anden side af fjorden e~ en meget smuk udsigt mod de skovklædte
skrænter og den foran disse liggende eng.

At en fredning af disse områder er stærkt påkrævet, fremgår
"(,

alene af,at der udbydes byggegrunde til salg, tiltrods for, at de om-
handlede arealer ligger indenfor 300 m-linien langs skoven og for stør-
stedelen også indenfor 100 ~ linien langs stranden. ( Det er foreningen
bekendt, at der for to·mindre grundes vedkommende er givet tilladelse
til bebyggelse indtil en afstand af 30 m søværts for den ellers gælden-
de byggelinie, men iøvrigt forløber Jen af strandfredningskommissionen
i sin tid fastsatte linie i få meters afstand fra O~ .tedvis sammenfal-
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dende med den i skovbrynet løbende vej. )
Med hensyn til bevarelsen af løvskoven har foreningen

anført, at den er af overordentlig landskabelie bet~dning, idet
nåletræer desværre overalt i vort land fortrænger løvtræerne, og
at. det langs den smukke Mariager Fjord selvsagt vil være af stør-
ste betydning at bevare et landskabsbillede som af foreningen
foreslået.

Det er under sagen oplyst, at fisker Anker Møller, d
er ejer af den i det foreslåede fredningsområde liggende parcel,
matr.nr. l kg. Dalsgaard hovedgård, Vive sogn, i 1950 har opført
et beboelseshus og et redskabshus på parcellen. r skrivelse af
27. juli 1951 har .statsministeriet efter derom fremsat andragende
meddelt Anker Møller dispensation fra strandbygge~inien forså-
vidt angår beboelseshuset på vilkår, at han lader lyse en af fred-
ningsnævnet godkendt servitut af nærmere angivet indhold.

Under 18. august 1951 har Anker Møller derefter ladet
lyse sålydende af fredningsnævnet godkendt deklaration :

" ••••••••• Jeg •••••••••• erkender herved for mig og
')efterfølgende ejere af ••••••• matr.nr. 1!B Dalsgaard hovedgår. ,

Vive sogn, at dispensationen kun gælder for qenne ejendom, der
således ikke må ombygges eller genopføres i tilfælde af, at den
skulle blive nedrevet eller gå hændeligt til grunde samt at dis-
pensationen kun gælder så længe ejendommen bebos af en fisker ••••••

r skrivelse af 17. augmst 1951 har Anker Møller derhos
ansøgt om dispensation oeså forsåvidt angår redskabshuset. Nævnet
har anbefalet, at ~er meddeles dispensation på de for den først-
nævnte dispensation gældende vilkår. Statsministeriets afgørelse
foreligger endnu ikke.

Det er derhos oplyst, at minkfarmer H.H. Menne Nielsen
har opført en minkfarm i tilslutning til sit med dispensation op-
førte'beboelseshus på ejendommen matr.nr. l!E og l!! Dalagård

d
hovigård, men at statsministeriet i skrivelse af 9. december 1950

har påbudt minkfarmens fjernelse inden den 31. december 1952.
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Andragende har med skrivelse af 18. april 1951 fra nævnet
været forelagt statsministeriet med særligt henblik på at opnå ud-
taleIse om, hvorvidt ministeriet kunne tænkes at ville dispensere
fra kystfredningslovens § 25 stk.l. Statsministeriet har derefter
forelagt sagen for naturfredningsrådet, der i skrivelse af 4.juli
1951 har udtalt " udtale, at man under hensyn ~il den
pågældende kyststræknings store naturfredningsmæssige betydning må
anse det for meget vigtigt, at såvel strandfredningslinien som skov-
byggelinien på det pågældende sted overholdes ubetinget. Derimod
vil der, såfremt dette sker, næppe være anledning til at rejse egent-
lig fredningssag, og man er på dette punkt enig med det af nævnet
fremførte. Man skal ~ilføje, at rådet har besigtiget ." Statsministe-
riet har derefter i skrivelse af 20. juli 1951 medde-lt nævnet, at
ministeriet for sit vedkommende kan henholde sig til naturfrednings-
rådets udtalelse.

Hadsund kommunes sogneråd har udtalt, at kommunen ikke
er interesseret i den foreslåede fredning. En række lodsejere har
derhos protesteret imod fredning og har påstået sig tilkendt erstat-
ning, såfremt der pålægges parcellerne en videregående fredning end
den,der følger af naturfredningslovens § 25.

Den 17. november 19'51har fru Poula Høegh Guldberg, der
nu el'ejer af Thygeslund, ladet lyse sålydende deklaration :

II }'or i videst muligt omfang at bevare de på Thyges-
lunds jorder liggende naturskønne skovskrænter langs mariager fjord
erklærer undertegnede fru Paula Høcgh Guldberg herved for mig og ef-
terfølgende ejere af landbrugsej~ndommen Thygeslund, •••••••••• at
den på matr.nr. l co og l dd Dalsgård hovedgård værende skovbevakST
ning forsåvidt angår et bælte af 100 meters bredde langs ~rceller-
nes sydøstlige skel stedse skal bevares som løvskov, idet jeg for-
pligter mig og efterfølgende ejere til ved afdrift af de på fred-

,
ninesområdet værende gran-og fyrretræsplantninger at erstatte disse
med løvtræsbeplantning.

Fredningen skal ikke være til hinder for sædvanlig forst-

'i!11'



mæssig drift.

Fra frednin~en undtages de af gården Thygeslunds bygnin-
1/ger og have optagne arealer •••••••.•••

Efter alt således foreliggende, samt når henses til, at
den væsentligste del af det foreslåede fredningsområde lig~er
inden for strandfredninp;slinien, finder nævnet ikke aldele~ til-

/
strække lig ~ledning til på anden måde end ved den tinglyste de-

sket
klaration lat fremme naturfredningsforeningens fredningsplan.

T h i b e s t e m ID e s :
Den ovenomhandlede fredninf,splan bør ikke nyde fremme.

F. Juhl. Alfr. Bøg,h. Winding Nielsen.
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FREDNINGSNÆVNET
F~R NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

,\
, FREDNINGSKREDS Aalborg, den 7. januar 1986.

KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

HF 1081 12 70 11

Journal nr, 37/85.

Hr. Bertel Høegh-Guldberg,
Thygeslundvej 60, Vive,
9560 Hadsund.

.~ilfr~dningsregisterel
tllorrentering I jI)

/j-R'6.%#(

Hr. Ove Høegh-Guldberg,
Transbjerghalt 19, Uive,
9560 Hadsund .

Vedr. matr. nr. l ~ og l QQ Dalsgaard Hovedgaard, Vive.
Tilplantning med gran inden for område omfattet af
deklaration om bevarelse af løvskovsbevoksning på
skovskrænter langs Mariager fjord lyst 17.11.1951.

Under henvisning til nævnets besigtigelser den 6.
juni og 5.december 19B5 (sagens bilag 6 og 12) godkender
Fredningsnævnet, at de på vedlagte'kopi af luftfoto' (bilag 2)
under områder 1-3 viste granplantninger - under forudsæt-
ning af fremtidig nøje overholdelse af deklarationens be-
stemmelser - bevares således, at den i område 3 værende
beplantning bevares til normal afdrift, og de i område l
og 2 inden for deklarationens fredningsgrænser skete ny-
plantninger bevpres på vilkår, at der - når de nyplantede
træer er nået juletræshøjde (ca. 2m) - foretages rydning
af disse inden for et bælte på 30-35 m regnet fra skrænt-
overkanten, og at der derefter i stedet for det ryddede
efter samråd med den tilsynsførende skovrider foretages
tilplantning af bæltet med løvtræer.

Sagens bilag 2, 6 og 12 vedlægges.
Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra

bestemmelserne i naturfredningslovens § 34, kan efter
samme lovs § 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Amalie-
gade 7,1256 København K., af den, der har begæret
Fredningsnævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyl-
lands amtsråd, Hadsund kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
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meddelt den pågældende klageberettigede.
En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens ud-

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

1!::::U:N:::l~Bilag.

• Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 2, 6 og 12 .
Fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 5eksempl.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

Jr.nr.B-70-51-l/B-l.
Nordjyllands Amtskommune," "
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel,

2000 København F.
DN, v./politimester Kai Harne, Vesterled 3,
Hadsund kommune, 9560 Hadsund.

9560 Hadsund.

Skovrider Preben Møller, Mosskovgaard, Mølbjergvej, 9520
Skørping.

()('(~t'-ec<~,.4.-C---11
~un de Neer~d. '\Bilag.
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År 1985, torsdag den 6.juni kl.15,45, foretog Fred-
ning?nævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds
besigtigelse i

sag nr. 37/85 vedr. matr. nr. l ~ og l ~
Dalsgaard Hovedgaard, Vive. -
Tilplantning med gran inden for
område omfattet af dekl. lyst
l7.ll.5l.

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, det amts-
rådsvalgte medlem, konsulent Holger L. Holm, og supp-
leanten for det kommunalvalgte medlem, hr. Poul Flohr.

For Nordjyllands Amtskommune og Amtsfredningskontoret:
Sektionsarkitekt Jørgen Hyhne.

For DN: Politimester Kai Harne.
Hadsund kommune var indbudt, men ikke mødt.

Antruffet blev ejeren, hr. Bertil HØgh Guldberg, der
oplyste, at medejeren, Ove HØgh Guldberg, var forhindret.

Nævnsformanden redegjorde for deklarationen, hvorefter
et bælte af 100 m's bredde/langs parcellernes sydøstlige

,
skel stedse skal bevares som løvsko~ og gran og fyrreskovs-
plantninger ved afdrift erstattes med løvskov. Deklarationen
skal dog ikke være til hinder for "sædvanlig forstmæssig drift", I

hvilket nævnet måtte fortolke som sædvanlig forstmæssig drift
af løvskovsbevoksninger. Nævnsformanden· oplyste, at Amts-
fredningskontoret mener at have konstateret, at der inden for
100 m bæltet er foretaget tilplantning med nåletræer.

Bertil HØgh Guldberg bemærkede, at han er stærkt in-
teresseret i at bevare løvskovsbevoksningerne på skrænterne,
og at der ikke er plantet grantræ på disse. Det er hensig-
ten at lave et traktorspor ovenfor skrænterne, og nogle
steder er der bagved dette spor plantet gran bl.a. i om-
råder, hvor der er sket stormfald. Granerne er tænkt som
"mellemvækst". Man har ved plantningen ikke gået rundt med
et målebånd.

Der foretages besigtigelse af skrænterne og området
ovenfor, disse. Der fandtes tilplantninger med gran, som
efter nævnets vurdering var beliggende inden for det i de-
klarationen anførte bælte.

2

.'"
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Nævnet voterede og var enige om at fastholde deklara-
tionens ordlyd for så vidt angår skrænterne mod fjorden og
et ikke alt for bredt bælte ovenfor skrænterne efter nærmere
aftale med den tilsynsførende skovrider.

Nævnet bemyndigede formanden til sammen med ejerne,
statsskovrider Preben Møller og repræsentanter for Amts-
fredningskontoret at træffe afgørelse om den nærmere af-
grænsning.

Sagen udsat.

E.Bruun de Neergaard .

•
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Ar .1985, torsdrl9 den 5.december k.1..14,45, foretog Fred-
ningsnævnel for Nordjyllands 8mts sydlige fredningskreds be-
sigUgelse i sag 37/85 vedr. matr. nr. l co og l s1.s! Dalsgaard

1I0vedgaard, Vive. - Tilplantninger med
gran inden for område omfattet af de-
klaralion lyst 1~.11.1951.

Sagens akter var tilstede. Fortsat behandling fra 6.juni 1985.
Mødt var:

Nævnel ved formanden, dommer E.l3ruun de Neergaard.
for Nordjyllands Amtskommune og Amtsfredningskontoret:

Seklionsarkitekt Jørgen Hyhne.
for Lluderupholm Skovdistrikt: Statsskovrider Preben Møller.
Skovejer Berle.1 Iløegh-Guldberg blev anlruffel og meddelte, at

hans søn og medejer var forhindret.
Der fureloges besigLigelse ug efterfølgende forhandlings-

møde på Tllyyeslund.
Nævnsfurmanden redegjorde for deklarationens forhistorie

o~l oplyste, at Danmarks Nalurfrcdningsforening i 1950 på foranledning
af den daværende ejer, gudsejer O. Høegh-Guldberg, havde rejst
fredningssag med del formål al sikre slrandengene ud for Thyges-
lund skov mod nt blive bebygget og beplantet og derved bevare
udsjqlen frn den sydlige side af fjorden mod de skovklædte
skrænter og enge nord for fjorden. Yderligere havde godsejer
~!~_~~l!.....::G u l~~ ~y. o g k o n s u l F r o d e O b e l, d e r e j ed e cl e s k o v k læ d t e ,
sydverldle skrænter, uden vederlag lilbudt fredning af skrænterne,
sAledes al l~vskoven på djsse bevares. Det fremgik af frednings-
beyæringen, at el skovbælle på mindst 50 m ud ~bd engen stedse
skulle oprelholdes som løvskov. Efter at Statsministeriet og

.,

NaLurfredninysrådet havde udtalL, at man næppe rRnrl ~ Rn 1 prtn i nn- -- - --- - ~

lil fredning af strandengene, der var bffi~ttet af såvel skov-
byygelinien som strandfredningslinien, afsagde nævnet den 12.
januar 1952 kendelse om, at den foreslåede fredning ikke skul-
le nyde fremme.

forinden kendelsen havde konsul Duel frafaldet sit tilbud
om vederlagsfri løvtræsbinding på hans skrænter, hvorimod
yodejer Høeyh-Guldberg's enke havde vedstået sit tilbud om
vederlaqsfri fredning af Thygeslunds skrænter resulterende i
deklaratjonen af 12.11.1951, hvorefter skovbevoksningen inden
for 100 m bredt bælte langs skovparcellernes sydøstlige skel
skal bevares som løvskov, og gran og fyrretræsplantninger

•
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ved afdrift erstattes med løvtræsbeplantning. Fredningen skal
dog "ikke være til hinder for sædvanlig forstmæssig drift".

Skovejer Høegh-Guldberg oplyste, at de på bilag 2 viste
nyplanlninyer var plnntet efter stormfaldet i november 1981.
Plantning nr. l består af Nobilis oy enkelte Normanns gran,
medens plantningen nr. 2 var rødgran. Oprydningen efter storm-
faldet og lilplantningen skulle ske så hurligt som muligt,
og han havde ved en forglemmelse ikke været opmærksom på de-
klaralionens bestemmelser. Han og hans søn ~r fortsat inter-
esseret i al bevare bøgebevoksningen på skræntarealerne
og lade disse forny veu selv foryngelse af bøg eventueæt sup-
pl.eret med plantniny af andre løvtræer. Han oplyste end-
videre, At den som nr. 3 visle granplantning var af ældre
dalo.

Høeyh-Guldbe~ fremhævede den store forskel, der er mel-
lem al drive skov i 1950 og iuag, og at det er af meget stor
betydniny for ham og hans søn al dyrke de mesl renlable af-
qrøder og ikke mindst på en ejendom på Thygeslunds størrelse
(24 ha ayer og eng og 90 ha skuv).

Han beklagede sig endvidere over den stigende udnyttelse
af de strandelIge, som oprindeligt var foresliiet fredede og
henvisle Lil l''lnlæggelsen af lyslbådehavnen, roklubben og udvi-
delse af bebyggelsen på fisker Anker Møllers's tidligere ejen-
dom matr. nr. l ~y. Dalsgaard og fandt, at forudsætningerne
for hans moders frivillige og vederlagsfri fredning af skov-
brynel derved lil en vis grod vor brisLet.

Endelig beklagede han sig over, at amtet havde fore-
tagel eflersyn af det fredede uden i forvejen at have under-
retLel ham derom, og over at fredningsnævnet havde godkendt
byggeprujekter m.v. på sLrandengene uden at foretage ind-
kaldelse af ham som skovejer.

Nævnsfurmanden oplysle, al de Bf lIøegh-Gul.dberg nævnte
projekler m.v. inden for strandbeskyttelseslinien alle var
godkendt af fredningsnævnet og undskyldte, at skovejeren ved
forglemmelse ikke var indkaldl til nævnsmøder.

Nævnsformanden nævnte endvidere, at Fredningsnævnet, så-
fremt der var blevet ansøgt derom, havde mulighed for at
dispensere fra deklarationens bestemmelser, såfremt det an-
søgte ikke skønnedes at stride mod fredningens formål.
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Under besigtigelsen konstaLeredes det, at løvtræsbevoks-
Ilingerne _ hovedsagelig bøgelræer - pA skrænlerne langs vejen
Lil Thygeslund og ned mod fjorden i det store og hele var in-
Laklakte og ikke ramt af stormfaldet i samme grad som træerne
på de højere liggende plateauer, hvor der nu var plantet nAle-
lræer (omrAderIle l og 2). Det konstaleredes endvidere, at
der var selvforyrlgelse igang og i særdeleshed nedenfor omrAde 3,
hvor de nye løvtræer var af ret b etydelig størrelse.

Efter nogen forhandling, hvorunder Høegh-Guldberg fastholdt,
at de skete overskridelser af de i deklarationen fastsatte be-
stemmelser skyldes forglemmelse fra hans side og erklærede sig
indforstAel med fremlidig at overholde deklarationeris bestem-
mejser, anmodede IlRn om tilladelse lil al bevare den i omrAde
3 værende beplantning til normal afdrift og at bevare de i
område l og 2 inden for deklarationens fredningsgrænser skete
nyplanlninger på vilkår, al der - når de nyplantede træer er
nåel juletræshøjde (ca. 2m) - forelages rydning af disse
indcn fOl' el bælle på 30-35 III regnet fra skræntoverkanten, og at
der derefter i sledel for det ryddedc efter samråd med den til-
synsførende skovrider forelages tilplanlning af bæltet. med
løvtræer.

SLaLsskovrider Preben Møller erklærede sig villig til
al medvirke som foreslAet..

Nævllsformanden kunne herefler - i henhold lil den ham
på mødet deri 6.juni 1985 af de øvrige nævnsmedlemmer givne
fuldmagl - tillræde, aL der meddeles dispensation fra deklara-

,
ti(lIlens bestemmelser i overensslemmelse med det 'nu ansøgle •

Sagen slultel.

E.Oruun de neergaard.

,l
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