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Afskrift.
L. 459 Tørslev

la Kokkedal
Sooialministeriets bfs.k.j.nr.

115115 1716
O.fob.j.nr.2209 C.549

17. marts 1952.
31. oktober 1951.

Matr.nr., ejerlav, sogn: l ~ og l ~, Kokkedal hovedgård og 53 e
Torslev alt i Torslev sogn.

Købere Bopæl: København
Anmelderens navn og bopæl:

Overinspektionen for børneforsorgen,
Rosenvængets alle 18, Kbhvn.Ø.

Fredningsdeklaration.
Den selvejende institution, drengehjemmet Kokkedal vi arbejds- og

socialministeriet, København,
freder herved med bindende virkning for nuværende og eenere ejere de på
Den selvejende institution, drengehjemmet Kokkedals ejendom Kokkedal væ-
rende, nedennævnte bevoxninger:

l) Tre lindealleer, gående i retning nord, øst og syd i parken og
bestående af ialt 194 lindetræer. Træerne fredes således, at de
ingensinde må fældes, topskæres eller på anden måde udsættes for
en behandling, der kan føre til deres ødelæggelse.
Heri gøres dog alene den undtagelse, at alleen mod øst, der tid-
ligere har været topskåret 2 gange af hensyn til bevaring af ud-
sigten mod fjorden, også fremtidig må topskæree udfra udeigtsmæs-
sige hensyn, dog kan beskæring kun finde sted efter godkendelse
af den tilsynsførende skovrider.

2) 6 store , fritstående ege i parken samt.en stor gammel lind, stå-
ende midt i frugthaven. Disse bevoxninger fredes på samme måde
som alletræerne.

3) Følgende træer på Borgbanken:
Østsiden fra nord til sy~:

2 ahorn,
l taks,
l thuja,
l taks,
l birk,

Sydsiden fra øst:
l akacie,
l tandbladet lind,
4 linde ved opkørselen.

På vestsiden:
De 2 nordligste linde i den halvkredeformede beplantning.



L

På nordsiden:
3 ahorn.

Disse bevoksninger fredes også på samme måde som alletrædrne.
Det skal dog gælde samtlige træer, at fældning vil kunne finde

sted, når de på grund af sygdom eller andre årsager rummer en fare;
dog således at dette kun kan ske efter anbefaling af den tilsynsføren-
de skovrider.

Parken m.v. , der ikke er ærlig matrikuleret, udgør en del af
matr-nr. 1~ af Kokkedal, Torslev sogn.

Nærværende deklaration vil være at tinglyse på ejendommen.
Påtaleret tilkommer ejeren, fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og Danmarks Naturfredningsforening i forening eller hver for sig.
Arbejds- og socialministeriet, den 21. februar 1952.

P.M.V.
E.B.

Horsten-

§ 141
§ 142 2,- kr.
ialt 2,- kr.
210 kroner
lov 140 7/5.37

Indført i dagbogen for retskreds nr. 73
Han Herreder

Torslev, den 7. marts 1952
Lyst: Tingbog: bd. bl. l a Akt: Skab C nr.549.

Anm.: Ejendommen er behæftet med pantegæld
og servitutter iflg. tingbogens udvi-
sende.

OTto Ringstrøm.
'pS.Pedersen.

Olesen.

cfr.

Afskriftens rigtighed bekneftes.
Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrddskreds, den 27. januar 1953.
A/rI~ ~~--7b.o:-" "

. It,d/'i JZ.f-,f/t.·~"
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Fred nings'1ævnet fo;
Nordn'!Iands amts nordligt:-

tr(·d:Ilr.~Gt:rEdt,
JC"'10~neg0.je 12, 1.· 9300 ~,;~ri;j~)

-d. 9.3~'::s::; T1

.....

Gorm Lokdam,
Lundbakkevej 3,
9460 Brovst.

Den 28. j u l i 1992

FS 20/92.

De har ved skrivelse af 20. november 1991 til Nordjyl-
lands amt ansøgt om tilladelse til beskæring af den østlige
lindealle på matr. nr. l~ Kokkedal Hovedgård, Torslev.

Alleen er omfattet af fredningsdeklaration af 21. fe-
bruar 1952, hvorfor fredningsnævnets tilladelse til det ansøg-
te er nødvendig efter naturfredningslovens § 34.

Amtets landskabskontor har derfor ved skrivelse af 13.
april 1992 forelagt sagen for fredningsnævnet. Nævnet har her-
efter blandt andet indhentet udtalelser fra Danmarks Naturfred-
ningsforening og fra den i fredningsdeklarationen omtalte "til-
synsførende skovrider", hvorved menes den i henhold til skovlo-
ven tilsynsførende. Det drejer s19 p.t. om skovrider Hans Borg-
l y k k e, H a n h e r r e d s t a ts s k o v U 1 S t r 1k t, B ro \'s t. K o p i a r d is s e u d ta -
lelser samt af skrivelser af 13. april og 23. juni 1992 fra am-
tets landskabskontor vedlægges til Deres orientering.

Jeg skal herved meddele, at et enigt fredningsnævn ved
skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i medfør
af naturfredningslovens § 34 at meddele tilladelse til den an-
søgte beskæring.

Tilladelsen gives på betingelse af, at beskæringen sker
på en sådan måde, at træernes "kandel aber form" søges bevaret /
genoprettet .

Hovedstammen skal således beskæres ca. 50 cm over det
gamle delingssted.

Sidegrenene beskæres 50-100 cm ud fra hovedstammen efter
vurdering af den enkelte q~en. Alle snit skal være skrå og ned-
ad-indadvendte.

Der skal efter et par
se af de blivende grene •

år "ed erterudtynding ske udv.lgel- ~~H'
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Tillad~lsen v~drører alene de nuværende iaIt 47 træ~r i
Østall~en, og d~t forudsætt~s, at alle træ~r b~skær~s inde~for
samm~ sæson.

Nævnet kan i øvrigt tiltræd~ d~t i slutnlng~n af land-
skabskontor~ts skriv~ls~ af 23. juni 1992 anført~, hvor~ft~r
D~ til sikring af d~t b~dst muIig~ r~sultat kontakt~r landskabs-
kontor~t, ind~n arb~jd~t påb~gynd~s.

Fr~dningsnævn~ts afgør~ls~ kan påklag~s til Ov~rfr~dnings-
nævn~t af blandt andr~ ansøg~r~n, kommun~n og Danmarks Naturfred-
ningsfor~ning. Klagefrist~n ~r 4 uger fra den dag, afgørelsen er

meddelt den pågældend~. Tilladels~n må ikke udnytt~s før klag~-
frist~ns udløb. Er klage indgiv~t, må tilladels~n ikke udnyttes,
medmindre den opr~th01d~s af Overfr~dningsnævn~t.

Tillad~ls~n bortfalder, hvis d~n ikke udnytt~s ind~n 5 år
fra dato.
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