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forhandlingsprotokollen for f'redninesnævnet for A a l b o r g amt.

K e n d e l s e afsagt den 22/3-1952.

I foråret 1950 modtog nævnet meddelelse om, at M~lle-
damnen i Døstrup.bef'rygtedes udtørret. Nævnet foretog den 31. maj
1950 en besigtigelse, og det viste sig, at søen var delvis tør-
la~t, således at den sorte mudrede bUl1d omgav Møllebækkens løb.

Da denne tilstand utvivlsomt virkede skæmmende i det

•• bakkede landskab, hvor Døstrup kirke ligger højt med udsigt mod
nord o~ øst over Mølledammen, og da der angaves at være betyde-
lig og offervillig lokal interesse for dammens bevarelse, beslut-
tede nævnet at tage sagen under behandling.

Under det derefter den 31. juli 1950 afholdte møde med
lodsejerne oplystes det, at dammen er matrikuleret under matr •

. nr.ld .!2- Døstrup by og sogn og hører under landbrugsejendommen
Døstrup Mølle, matr.nr. 17 ~ og 18 b Døstrup by og sogn, og at
der ikke længere drives mølleri i ejendommen, idet møllehuset
er nedbYcBndt.

Det oplystes endvidere, at den indtegnede ejer af ejen-
dommen, Thomas Sørensen, den ll. juni 1950 havde solgt ejendum-
men til gårdejer Niels Haller, der var til stede, or;at det i skø-
det var aftalt, at en eventuel fredninr,serstatning skulle tilfal-
de Niels Møller. Denne kræveJe en erstatning på 7.000 kr.

Den tidligere og nuværende ejer oplyste, at der fore-
lå et allerede i 1943 af Det danske Hedeselskab udarbejdet for-
slag til regulering og uddybning af Døstrup Bæk i forb~ndelse l,•

•

med nedlægningen af Døstrup Vandmølle. lLeguleringen strækker sig
et par kilometer ovenfor Mølledrunmen og tilsigter en afvanding
af tilgrænsende engarealer. Dekostningen var anslået til 80.000
kr.

Sognerådsformanden har oplyst, at der vil kunne forven-
tes et statstilskud på 7.Zoo kr.

Under forhandlingerne blev der fremsat protest mod fred-
ningen af ejerne af de oven for Molledammen liggende enge, og de
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forbeholdt sig erstatningskrav.
En kreds af beboere, der er interesserede i Mølle-

damnens bevarelse, havde sat sif i bevægelse for ad privat vej at
fremskaffe et beløb, der kunne sikre dammens opretholdelse,
eventuelt med noget ringere vandstand end tidligere.

Landbrugskonsulent Kongsted, Års, har i erklærång af
26.juli 1950 udtalt, at en rationel a~vanding af de arealer,

! '
der er beliggende ved Døstrup-Finderup bæk på en strækning af
1200-1400 m øst ~or jernbanebroen, vil være udelukket, såfremt
den i projektet indnivellerede vandstand i Mølledammen, der for-
modes at være den normale, bibeholdes.

på mød~t den 31. juli 1950 blev sagen udsat, for at
den nævnte kreds af interesserede personer kunne få lejli~hed
til at søge økonomisk støtte hos egnens befolkning.

på samme møde udtalte lodsejerne, at de intet havde
mod fredningssagens udsættelse.

på et til i dag indvarslet møde oplyste konsulent
Kongstad, at reguleringsprojektet ikke er aktuelt, men at fred-
ning af søen med en normal vandstand vil udelukke. projektets
gennemførelse, når forholdene iøvrigt måtte tillade dette.

De ovenfor liggende lodsejere har fastholdt deres
modstand, men har ikke kunnet fremsætte erstatningspåstande.

Den fornævnte kreds af fredningsinteresserede har ved
tegning tilvejebragt løfte fra ti personer om et beløb af ialt
900 kr. i løbet af lo år.

Selvom en del af den eventuelle erstatning ville ~unne
pålignes kommlmen, findes de erstatninger, der vil være at udre-
de, at være så store, at det ikke ~indes forsvarligt a~ tr.æffe l

t
beslutning om en fredning gående ud på Mølledammens bevarelse.

, "..
"
, Fredningen vil således ikke være at fremme.

Poul Vestergaard.

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

F. Juhl. Alfr. Bøgh.
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