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OVERFREDNINGSNÆVN"ETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1967, den 17. februar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1802/65 vedrørende fredning af Åsted ådal.
I den af fredningsnævnet

for Hjørring amtsrådskreds

den 4.maj 1965 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af l. august 1964 har fredningsplanudvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af lov om naturfredning af 16. juni 1961 § 38, jfr. § l, rejst fredningssag for et ca.

111 ha stort område af Åsted ådal med tilgrænsende hedearealer m.m.
Området støder mod nord til hovedvej A 11, mod øst til Faurholtvejen og mod vest til Åsted-Skærum
I tilknytning

vejen.

til nævnte område, tildels omsluttet af

dette, forefindes et 15 ha stort område af "Guldbækskær" skov og
skrænter, fredet ved overenskomst uden erstatning efter anmodning
af ejeren ved fredningsnævnet s kendelse af 31. marts 1935, sag nr.

34/1935, og endvidere et 8,88 ha stort område kløfter og hede, fredet ved Overfredningsnævnets

kendelse af 25. marts 1959 (sag: Ofn.

nr.,'1178/54).
Under behandlingen af nærværende fredningssag er de
2 anførte fredninger begæret udvidet til at hjemle almenheden adgang

2.
til fods i medfør af § l, stk.•2, i loven om naturfredning.
I fredningsplanudvalgets

ovennævnte skrivelse hedder

det bl. a.:"Det område, der foreslås fredet, er et særdeles karakteristisk, nordjysk å- og bakke landskab , der foruden at rumme overordentlig store landskabelige

og æstetiske værdier også rummer store

rekreative værdier samt indenfor sine rammer naturhistoriske
esseområder af stor betydning

inter-

(tidligere fredede områder).

Til nærmere belysning af foranførte må nævnes, at området enten overalt har en helt naturlig terrænmæssig afgrænsning overkant af skråninger - der gør, at man indenfor selve området har
en fornemmelse af at vandre i et endog væsentlig større naturområde.
Der findes indenfor området kun et ældre hus (spejderhytte) som på
en ret diskret måde gennem sit farvevalg er indpasset i landskabet.
Vegetatione~ er af en overordentlig levende og varieret karakter
(egekrat, bøgekrat, nåletræsplantning,

pilekrat, ellekrat, birke-

krat, lynghede, rørsump, vekslende typer af eng og indkilede marker)o
Åen har et naturligt forløb og er - så vidt det kan bedømmes - helt
fri for forurening.
Da der ikke skønnes større afvandingsinteresser

i den

ret smalle ådal, og det altid er teknisk og praktisk muligt at forhindre senere forurening, har man her en af de desværre sjældne muligheder for at bevare et naturvandløb.
Området vil - som forbindelsesled mellem Tolneområdet
og Gærum området - på helt naturlig måde kunne indpasses dels i den
samlede fredningsplanlægning

for Hjørring amt dels kunne indgå som

et naturligt led i en udvidet byudviklingsplan for Frederikshavns-

,tt~
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området, og der lægges i denne forbindelse særlig vægt på arealets
værdi som rekreativt område.

3.
Fredningspåstanden

for det i denne sag omhandlede

at arealet

søges bevaret

opdyrkning

og beplantning

skal fortsat

i sin nuværende

tilstand,

kunne holdes

opdyrkede

tilladt ved fredningsnævnets

og kreaturgræsning

foranstaltning

og krat. Det skal være forbudt

~

tyre. Det skal være

at fjerne selvsået

skov

at fjerne større sten og at sløjfe

at regulere

åens løb både ved udretning

og det skal være forbudt

til åen. Evt. spildevand

Der skal gives offentligheden
ikke er inddraget

en kraftig

en fuldstændig

iltning før udledningen~

sædskifte,

der

ligesom adgang skal

arealer.

Der skal gives adgang fra offentlig
nen viste veje, og fredningen

vej til arealerne

ad de på pla-

skal give ret til parkering

på de på

3 steder.

planen angivne

Det skal være tilladt ved fredningsplanudvalgets
anlægge stier i området,
til gennemgang.

master,

ødelægge eller forringe

at opføre bygninger

boder eller andre indretninger,

det pågældende

at der mod udstykning

matr. nr. 2 Q Faurholt

foranstaltning

at

samt at opsætte de fornødne led og "møller"

Det skal være forbudt

art eller anbringe

Det bemærkes,

og

spildevand

adgang til fods på alle arealer,

i det almindelige

haves til beplantede

at udlede urenset

skal altså være undergivet

rensning og så vidt det er muligt

1~

må ske som

stendiger.

Det skal være forbudt
uddybning,

og at yderligere

ikke skal være tilladt. Landbrugsarealer

hidtil, dog skal der være forbud mod løsgående

eksisterende

areal går ud på,

by, Åsted

af nogen
der kan

areal for almenheden.

og bebyggelse

af en parcel af

sogn i medfør af naturfredningslo-

vens § 35, stk. 2 fra den 4/9 1963 har været nedlagt et midlertidigt
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forbud i et år.
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4.
Det bemærkes
beliggende

i denne forbindelse,

udenfor

byområdet

at omhandlede

parcel iøvrigt

i den for Ravnshøj

udarbejdede

er

disposi-

tionsplan."
Naturfredningsrådet

har i skrivelse

af 22. oktober

1964

udtalt følgende:
"8om afgrænset

i det foreliggende

af et system af stærkt nedskårne
går direkte
\'

'~
, ,I,

over i det bakkede

erosionsdale,

og øster Nistrup.

om udsigten

ishavsslette

eventuelt

Det skal yderligere

fremhæves,

vet - er stærkt vekslende
Hederne

anemoner,

adskillige

tene er interessante,
te alger tilhørende
betydelig

ofte stedet.

lidt mere næringsrig

f. eks.

arter af bregner etc.. Også pilekrat-er der fundet interessanOmrådet er således

og undervisningsmæssig

som et let tilgængeligt

Sluttelig

endvidere

flere arter af skovplanter

slægten Batrachospermum.

de fra universiteternes

- og dermed dyreli-

og orkideer;

og i visse mosehuller

naturvidenskabelig

særlig betydning

af fredningen.

inden for området.

således flere arter af ulvefødder

skovsyre,

Rådet skal pege på,

ved en udvidelse

at vegetationen

findes på fugtige hedeskråninger

tit

som modsæt-

fra hovedvej 11 over denne

er særlig rige på arter, der kræver

jordbund,

instruktivt

i terrainet mellem Åsted å,

at det ville være af værdi,
kunne bevares,

syd-

hvori ådalen og dens side-

grene er skåret ned. Denne slette fremtræder
ning til de senere ned skårne kløfter

især i områdets

ådalen - og fredningsforolaget

af ishavssletten,

Krogen, Nørre Elsig og Vester

der de fleste stGder

istidslandskab,

lige dele. Længst mod nord begrænses
- mod vest imidlertid

ta)

forslag består området udelukkende

biologiske

kursus

interesse

excursionsområde.
i Frederikshavn

skal naturfredningsrådet

udtale,

af

og har

Studeren-besøger

at udover de

ovenanførte naturhistoriske og undervisningsmæssige værdier er området af stor landskabelig skønhed og må tillægges betydelig rekreativ værdi. Ådalen udgør et af de smukkeste landskaber i Vendsyssel.
Af særlig betydning er det, at området grænser op til hovedvej ll.
Rådet kan derfor udtale, at fredningen er af væsentlig interesse
også i naturvidenskabelig og undervisningsmæssig henseende og kan meget anbefale sagens fremme."
Fredningssagen omfatter følgende ejendomme:
Lb. nr. l. Hans Th. Madsen, Ravnsholt pr. Kvissel.

e.

Matr. nr. 11 Q, Åsted sogns sydlige del.
Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

1,80 ha

Lb. nr. 2. Th. Peter Nielsen. Guldbækskær pr. Kvissel.
Matr. nr. 10 Q og 11 i, Åsted sogns sydlige del.
Der nedlægges påstand om fredning af

i

alt

6,10 ha

alt ca.

1,00 ha

Lb. nr. 3. Åsted Menighedsråd. Åsted pr. Kvissel.

e•

Matr. nr. l Q, Åsted by, Åsted sogn •
Der nedlægges påstand om fredning af

i

Der nedlægges påstand om færdsel for offentligheden ad den eksist. markvej over matr. nr.
l Q som vist på plnnen.
Lb. nr. 4. Valdemar Thomsen. Søndergårg. Åsted prA Kvis-

Matr. nr.e l g, l h, l i, l ~, l 1, l

m, l n,

4 f, Åsted by, Åstetl sogn.
Der nedlægges påstand om fredning a_f-=i~a_l~t

~~.=
11.90__ha

Transport ca. 20,80 ha.

6.
Transport
Der nedlægges
ligheden

påstand

for offent-

ad den eksist. markvej

m

nr. l g, l k, l 1, l
planen

om færdsel

ca. 20,80 ha

over matr.

og l II som vist på

samt ret til anlæg af parkeringsplads

på matr. nr. l g som vist på planen.
Lb. nr. 5. Ejler E. Christe~sen~

'.'

:ar')

Kirkensgård.

Åsted pr.

Matr. nr.e l ft, l f, l p, 4 Q, 4 ~, 4 ~, 4

h,

4 i, 4 li og 4 1:, Åsted by og sogn.
Der nedlægges

p2stand

om fredning

Der nedlægges

by, Åsted

påstand

ca. 13,30 ha

24, Frederikshavn.

yf.Hugo Peders~n~~Y~Q~g~vej
Matr. nr. 4 g, Åsted

af i alt

sogn.

om fredning

af i alt

ca.

1,05 ha

ca.

1,40 ha

o

Lb. nr. 7. Orla Jensen,

110st8rbvhus".
Asted pr. Kvisse=l~
__
~_.l_.
o

"

o

Matr. nr. 28, Asted
Der nedlægges

by, Asted sogn.

påstand

om fredning

af i alt

o

Lb. nr. 8. !'oul-.9J1r.H~llse~Ø.§j2D_:r.QV
L-Asted pr. Kvissel •.
o

o

Matr. nr. 11 2:, Asted

by, Asted

Der nedlægges

om fredning

påstand

sogn.
af i alt

ca.

9,40 ha

Lb. nr. 9. Erhar:c;l_L.r~P.fl~!l.-.Ø.3~_<?.!..Bå:r:1.,_Åste.Q.J.:!>
Kvissel. ...
Matr. nr. 9 2:, Åsted
Der nedlægges

by, Åsted sogn.

påstand

Lb. nr. 10. Fru Agathe Ni~lsen.

af i alt

ca.

4,45 ha

Åsted pr. Kvissel.

Matr. nr. 8 ~, Åsted
Der nedlægges

om fredning

påstand

by, Åsted sogn.
om fredning

af-~ al~t
__ --..~~-=~~-=
ca. 1,20 ha
Transport

ca. 51,60 ha

--------------------==---

'J.
la

7.
Transport ca. 51,60 ha
Lb. nr. ll. Niels Carlsen. Mommetofte. Åsted pr. Kvissele
Matr. nr. 30 Q, Åsted by, Åsted sogn.
Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

0,45 ha

Lb. nr. 12. Toftegård Fuglsang, Sdr. Fuglsang. Kvissel.
Matr. nr. 17 Q, Åsted sogns østlige del.
Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

0,60 ha

Lb. nr. 13. Chr. E. Christensen. Kridthuset. Ravnshøj.
Kvissel.
Matr. nr. 4 h, Åsted sogns østlige del.
Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

0,03 ha

Lb. nr. 14. S. Oskar Thomsen. Ravnshøihus pr. Frederikshavn.
Matr. nr. 8 .9"

o

Faurho1t by, Asted sogn.

Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

-,'.

Lb. nr. 15. Jørgen SCh.jødt, Morbroen, Faurholt pr.
Kvissel.
Matr. nr. 4 Q, Faurholt by, Åsted sogn.
Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

e'

0,65 ha

3,70 ha

Lb. nr. 16. H. Peter Hansen. Skaf tved , Frederikshavn.
Matr. nr. 2 .9"

Faurholt by, Åsted sogn.

Der nedlægges påstand om fredning af i alt ca.

3,30 ha

Der nedlægges påstand om ret til anlæg af
parkeringsplads på matr. nr. 2 Q som vist
på planen.
Transport ca. 60,33 ha

-- -

------_._---------

8.
Transport ca. 60,33 ha
Lb. nr. 17. Arne Nielsen,

Faurholt

pr. Kvissel.

Matr. nr. 3 §, Faurholt
Der nedlægges
Lb. nr. 18. Prokurist

påstand

Ejvind

Danmarksgade

by, Åsted sogn.

om fredning af i alt ca. 12,10 ha

Ravnsbech m. fl.~

55. Frederikshavn.

Matr. nr. l §, Faurholt
Der nedlægges

påstand

by, Åsted sogn.

om fredning af i alt ca.

Lb. nr. 19. Jens Jensen~aurholtJD:.

__~visse~_

Matr. nr. 2 §, Faurholt
Der nedlægges

~åstand

3,25 ha

by, Åsted sogn.

om fredning af i alt ca. 27,90 ha

~yissel.
Matr. nr. 2 ~, Faurholt
Der nedlægges

påstand

by, Åsted sogn.

om fredning af i alt ca.

0,40 ha

Lb. nr. 21. Lære:e.-Å~§..rser.h.-1l@.ræ_AJ~~:&
30~ Å:r:b._us
C.
c"~

Matr. nr. 3 ~, Faurholt
Der nedlægges

påstand

Lb. nr. 22. Niels Chr. Nielsen.

by, Åsted sogn.

om fredning

F~~r~21t

Matr. nr. 4 §, Faurholt

af i alt ca.

pr. Kvissel.

by, Åsted sogn.

Der nedlægges

påstand

om fredning

Der nedlægges

påstand

om ret til anlæg af

sti og parkeringsplads

0,55 ha

af

ca.

over matr. nr. 4

2,35 ha

§

som vist på planen.
Lb. nr. 23. Spejderk~~ps,

l. Frederikshavn

sparekasse bestyrer
Sparekasse,

Trop

vi

Vern~r Jensen. BangsbQ

Frederikshavn.
Transport

ca.106,88

ha

--

------

-

Transport
~~tr. nr. 5

R,

Der nedlægges

....,.,
,

,

Faurho1t

påstand

-

ca. 106,88 ha

by, Åsted sogne
om fredning

af i alt

-~

II

10.
Lodsejernes
Af de 23 lodsejere

påstande

og anbringender~

i fredningsområdet

ningen, medens "Set. Georgsgildet",

har 20 protesteret
spejdertrop

mod fred-

l, og lærer Åge Lar-

sen ikke har protesteret.
l. Hans Th. Madsen,

1,80 ha, har krævet 7.000 kr.

Der græsser kreaturer
2. Th. P. Nielsen,

på skråningen.

6,1 ha, har krævet 50.000 kr., heri indbefattet

for ulemper ved offentlig
skov og skrænter

adgang til de tidligere fredede 15 ha

i Guldbækskær

ådal. Han har en snes kreaturer

c

på græsning

og en løsgående

sker tilladelse

tyr i 3-4 uger i juni måned. Han øn·-

til at opsætte

forbudsskilte

frednirngsgrænse, der følger vandværkets

ved den sydlige

jordledning

i retning

vest-øst.

3. Åsted menighedsråd,
en bevokset

l ha, kræver 4.000 kr. for arealet,

skrænt, og for offentlig

lange stykke fællesvej

som er

adgang ad det ea. 230 meter

mod øst fra sognevejen.

Forpagter

Orla

Jensen skal have 1/3 af erstatningen.

e
tt,

4. Va).d. Thomsen,

11,9 hD., kræver

50.000 kr., herunder for offentlig

adgang ad det ca. 640 meter lange stykke fællesvej fra præstegårdsjorden
2

ID

videre mod øst til skrænten

og parkering på ca. 3.000

ved ve j ens østlige ende. Han forbeholder

at tage grus til ejendommens
Det offentlige
forventede

brug fra en grav nede på skråningen.

kan tage grus til udbedring

yderlig8re

sig - som hid til .-

af det ved fredningen

slid på vejen. Han påpeger sit areals store

skønhedsværdio
5. Ejler E. Christensen,
,lA

~

tilplante

13,30 ha, kræver 40.000 kr. og ønsker at

det smalle stykke

pløjejord,

der støder til nordsiden

11.

under lb. nr. 4.

af parkeringspladsen
6. "Set. Georgsgildet",
nuværende

1,05 ha, kræver ikke erstatning,

bebyggelse

må bibeholdes

samt forsynes

med septietank,

samt kortvarig

teltslagning

7. Orla Jensen,

han får tilladelse

og udvides med en sovesal

vandledning

med pumpe og hævert,

kan foretages

1,40 ha, kræver

såfremt

i hidtidigt

omfang.

25.000 kr., men kun 5.000 kr., hvis

til fiskedamme,

som han har tænkt på at ind-

rette, i alt 21 stk .. Der er dog ikke taget skridt til virkeliggøreIse

af en sådan plan.

af skrænten

e
e

9,4 ha, heraf 0,4 ha uden offentlig

leve- og besiddertid,

af elmaster

ønsker at tilplante

adgang

i

kræver 75.000 kr ••

Jensen, 4,45 ha, uden offentlig

en rimelig

opsætning

afgravning

af foderhus.

8~ Poul Chr. Hansen,

9. Erhardt

ville medføre

for at skBffe vej og endvidere

samt opførelse

ejerens

Indretningen

et tidligere

adgang, græsningsareal;

afdrevet

skovstykke,

kræver

erstatning.

10. Fru Agathe Nielsen,

1,20 ha, uden offentlig

adgang, kræver

3.000

kr ••
ll. Niels Carlsen,
12. Toftegård

0,45 ha, uden offentlig

Fuglsang,

0,6 ha, uden offentlig

Ønsker at indrette dambrug,
13. Chr. E. Christensen,
rimelig

adgang, kræver 1.000 kr ••
adgang.

kræver en rimelig erstatning.

0,03 ha, uden offentlig

adgang,

kræver en

erstatning.

14. S. Oskar Thomsen,
15. Jørgen Sehjødt,

0,65 ha, har ikke givet møde.

3,70 ha, knæver

75.000 kr., dog kun 45.000 kr.,

såfremt han må bygge 4-5 huse langs vejen. Der forefindes
ingen kloak. Arealet

bruges til græsning.

Der haves

dog

en me~g~e~t~-=~

_

12.
smuk udSigt mod vest ind i ådalen.
16. H. Peter Hansen,
kostninger

3,30 ha, kræver 25.670 kr. samt udstykningsom-

ifølge fremlagt

har fremlagt slutseddel

opgørelse

1.019 kr. 14 øre. Ejeren

af 2. april 1963, hvorefter

han har

solgt en parcel af matr. nr. 2 Q for 20.000 kr. hvoraf køberen
udbetalte

5.000 kr. Købet blev annulleret,

§ 35, stk. 2, blev nedlagt forbud mod an-

lov om naturfredning
vendeIse

af parcellen.

Køberen

annullerede

17. maj 1963 og fik tilbagebetalt
skulle køberen

herefter

for ophævelse

på parcellen.

Sælgeren

af fredskovspligten

alet. I erstatningskravet

%

10

det indbefatter

købet den

de 5.000 kr. Udover købesummen

betale 2.000 kr. af udgifterne

fredskovspligten

erstatning,

da der i medfør af

ved ophævelse

har indbetalt

2.400 kr.

på 2,69 ha under fredningsare-

er indbefattet

pristalsregulering

800 kr. forsinkelses-

og nævnte 2.400 kr., hvorhos

for 2.000 m2 parkeringsplads

erstatning

af

på area-

lets sydlige del ved Faurholtvejen.
Nævnet har overfor ejeren

påpeget,

at slutsedlen

skrevet af køberen, men "for køberen"
navn, og at fuldmagt

med formentlig

for underskriveren

Dette er ikke sket endnu ved kendeIsens
17. Arne Nielsen,
ejendommen
offentlig
i Faurholt

ikke er underhustruens

bør forelægges
afsigelse.

12,10 ha, kræver 140.000 kr., har oplyst,

er vurderet

til ejendomsskyld

adgang til yderligere
hede. Ejeren

finder

at hele

85.000 kr. Der gives

2,4 ha tidligere
offentlig

nævnet.

fredet kløft

adgang til stor ulempe

for hegn og ager.
18. Ejvind Ravnsbech
protesterer

og hustru,

3,25 ha, kræver 50.000 kr., men

og mener ikke, at adgang for almenheden

kan ske uden

13.
at tilsidesætte
navnlig

ejerens

den private

berettigede

en fiskehytte

privat naturområde.

1,04 ha i Faurholt

adgang

Han

bygninger.

Der

Ejerne protesterer

til den tidligere

fredede kløft på

hede.

Nævnet undlader
kløften,

af ejendommens

på fredningsarealet.

stærkt mod offentlig

Han ønsker at måtte

ved åen og måske et beboelseshus.

har ofret 30.000 kr. på indretning
er en del græsning

interesser,

fred, og ban hpr i 1964 netop købt ejendommen

for at have et fredfyldt
indrette

og væsentlige

herefter

at give offentlig

adgang

til

der ligger på den østlige lod af matr. nr. l ~, Faur-

halt by.
Nævnet finder derimod
i deres protest
o

mod fredning

ikke at kunne imødekomme

med offentlig

ejerne

adgang til arealet

o

ved Asted a.
19. Jens Jensen,

27,90 ha, kræver

ten kunne udlejes

-

e

vil ødelægge
refindes

fuld erstatning,

anfører,

for 2.000 kr. årlig, men offentlig

dyrelivet.

Vendsyssels

at jag-

færdsel

Af arealet er 14 ha skov, i hvilken

største

rødgran. Der græsses kreaturer

foi

området.
Protesterer

ikke mod offentlig

adgang i den tidligere

fredede kløft, 1,4 ha af matr. nr. 2 ~, Faurholt,
20. Poul M. Christensen,
Et skovbevokset
21. Aage Larsen,

mod erstatning.

0,40 ha, har ikke givet møde.

areal.

0,55 ha, har ikke givet møde.

Et skovbevokset

areal.

22. Niels Chr. Nielsen,

2,35 ha, kræver fuld erstatning,

for en sti 500 kr., for parkeringsplads

herunder

1.500 m2 øst for vejen

14.
4.000 kr. eller 800 m2 vest for vejen 2.000 kr. Fra det højeste punkt i arealet haves udsigt helt til Skagen. Har for 3 år
siden haft tilbud om 700 kr. pr. td. land til byggegrunde,
byggetilladelse
Ellekrattet,

men

kunne ikke opnås. Stien skal hugges gennem

indhegnes

og forsynes med led.

Ejeren protesterer

ikke mod offentlig

adgang til tidlige-

re fredet kløft 3,07 ha på matr. nr. 4 ~ mod erstatning.

23. Spejderkorps,
Protesterer

2,40 ha, erhvervet

ikke m00 fredning uden offentlig adgang, men kræ~

ver en beskeden erstatning

lie

24. Husmand Chr. P. Carlsen,
matr. nr. 5 ~, Faurholt.
Sognerådet
bet formentlig

for forbud mod bebyggelse.

0,22 ha tidligere fredet kløft på
Har ikke givet møde.

har bemærket,

vanskeliggøres

ryddes langs bredden~
gres forbeholdes,
ningskrav

som teltplads for spejderne.

at kOIMlunens oprensning
ved fredningen,

og når vandløbet

når der ikke må

ikke må rettes ud. Re-

såfremt brede jerne måtte fremsætte

erstRt-

mod kommunen.

~~d~ings~~ne~

find~r efter stedfunden

besigtigolse,

at området er af en sådan skønhed og ejendommelighed,
tingelserne

for fredning

efter lov om naturfredning

l, er til stede, og endvidere,
de~ er af væsentlig
at tilsidesætte
lige interesser,

betydning

hensynet
navnlig

at be§ l, stk.

a~ adgang til at færdes
for almenheden

tillodsejernes
den private

stk. 2. Området vil herefter
vedhæftede

af åJ_0-

i områ-·

og kan ske uden

berettigede

og væs8nt-

fred og husfreden:

være at frede som afgr~nset

kort og som nedenfor

nærmere

bestemt.

§ l~
på

15.
Fredningens

i~dhold.

Området bevares

i dets illdY.ærend.§l~lstand._

Dermå ikke opføres

bygninger,

eller andre skæmmende
ændres,

opstilles

indretninger.

der må ikke ta~.~teQ

~errænformerne

og med nedennævnte

ikke tages grus eller plantes,
damme, og åens naturlige

boder, skure, master
~å ikke
undtagelser

ejheller må der indrettes

løb må ikke ændres, og vandet

fiske-

ikke

forurenes.
Arealerne

må atgræs~~

ikke være løsgående

i hidtidigt

tyre. Kreaturhegn

kan af det offentlige

indrettes

fodgængere.

og teltslagning

Campering

omfang, dog må der

må bibeholdes,

men der

over- eller genneægange

for

er med nedennævnte

1mdta-

gelser forbudt.
Almenheden

har adgang

ser og til området

iøvrigt

til nedennævnte

til fods, dog ikke til jord under

plov. Hunde må ikke medtages.

Kreaturer

Der må ikke være musik eller støjende

e
e

3 parkeringsplad--

des ild. De af fredningsnævnet

må ikke forulempes.
adfærd. Der må ikke tam·-

udfærdigede

ordensregler

skal

efterkommes.
Sko~areale.r-må drives
til hinder for ejernes
tidigt

omfang.

som hidtil,

jagt og fiskeri

og fredningen
samt bærplukning

er ikke
i hid-

16.
Undtagelser.

Der gives ikke almenheden

nr. 9 Q, 8 ~, 30 Q, Åsted by 17 Q, 4
sogn og 5 h Faurholt
sidder- og levetid
set højtliggende

h,

arealer

den østlige del af Åsted
og i nuværende

til et på kortbilaget

ejers be-

nærmere

afgræn-

stort 0,40 ha af matr. nr. 11 ~, Åsted

grusgrav

ejer som hidtil

offentlige

I

ejheller

lyngareal

by. I den nuværende
dommens

by fredede

adgang til de under matr.

på matr. nr. l g, Åsted by må ejen-

tage grus til ejendommens

må tage grus til udbedring

brug, og det

af det forventede

yderligere

slid på vejen. Ejeren af matr. nr. l ~ m. fl. Åsted by må ~il~laFte
det nuværende

smalle stykke pløjejord

lige nord for parkeringsplad-

sen på l g, "Set. Geor@..gildet": må som ejer af matr. nr. L1 g, Åsted
by, i hidtidigt

omfang slå te~t~ til kortvarig

må opføre en sovesal efter frednJngsnævnets
samt indrettet

vandledning

forudgående

med hævert og endvidere

Ejeren af matr. nr. 9 ~ Åsted by, må tilplante
ne skovareal,

brug for spejderne,
censur

en sivebrønd.

det tidligere

afdrev-

17.
Udvidelse af tidligere fredninger:
l. Ved overenskomst af 31. december 1935 er den under ejendommen
"Guldbækskær" hørende del af Guldbækskær ådal, bestående af
ca. 15 ha skrænter og dalbund bevokset med skov og enebær fredet, således at arealet skal henligge i naturtilstand og ikke
må beplantes, opdyrkes eller bebygges, men at det som hidtil af

,

ejeren kan benyttes til græsning af kreaturer, samt at hugst
i skoven

kun

må ske efter udvisning af en af fredningsnævnet

udpeget skovrider.
Det således - uden erstatning - fredede område ligger i
alt væsentligt omsluttet af de arealer, som nærværende sag angår, og har Åsted å til nordgrænse. Det er som matr. nr. 10 g
udstykket fra matr. nr. 10 ~, Åsted sogns sydlige del, og eje_
ren, gårdejer Th. P. Nielsen, Guldbækskær, har fremsat krav
om fuld erstatning for ulemper ved åbning af arealet for almenheden.
Fredningsnævnet finder i medfør af naturfredningslovens
§ l, stk. 2, at der bør tillægges almenheden adgang til fods

til heromhandlede areal, og udvider herved fredningen til at
omfatte sådan adgang mod nedennævnte erstatning til ejeren,
7.500 kr. Besøgende skal overholde de ordensregler, som fastsættes af nævnet.

2. Ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. marts 1959 frededes
nogle kløfter på Faurholt hede bl.a. således, at arealerne ikke
må opdyrkes, afvande s , drænes eller udgrøftes, at grus og sten
ikke må optages fra dalbunden, og at opgravning på skrænterne

18.

må ske på en sådan måde, at der ikke sker opfyldning

med mate-

rialer i dalbunden,

udover

fornyelse

at beplantning

af eksisterende

bygninger,

beplantning,

&i der ikke må opføres

skure, boder, hæs eller andre skæmmende

at græsning

kun er tilladt

gang til arealerne
stedfunden

i dalbunden,

i studieøjemed.

kløfter

rende sag fredede arealer,

og at studerende

Erstatning

vider fredningsnævnet
afgørelse

ligger

blev fastsat

omsluttet

og da betingelserne

herved - under forbehold

- den stedfundne

gang for §lm§nheden

efter

fredning

by, hørende

af den øvrige del af kløfterne

af Overfrednings-

del af kløften,

Disse 5 kløftarealer

ad-

under

ca. 1,04 ha,

adgang. De 5 ejere

har ikke modsat sig sådan udvi-

delse, når de får fuld erstatning

.§.:,

for i medfør af

til at omfatte

idet ejeren af denne har modsat sig offentlig

Af matr. nr. 2

af de i nærvæ-

til fods, dog ikke på den sydligste

matr. nr. l ~, Faurholt

,.."

har ad-

§ l, stk. 2, skønnes at være til stede, ud-

naturfredningslovens

at'

indretninger,

taksation.

Da disse fredede

nævnets

ikke må foretages

derfor.

udgør følgende:
1,40 ha

Faurholt

"

II

"

3 g,

"

2,40

"

"

"

"

4 g,

"

3,07

"

"

"

"

5

.§.:,

II

0,22

II

"

II

"

5 :Q.,

"

0,75 "

og nævnet fastsætter
afgørelse

- under forbehold

- erstatningerne

beløb, nemlig henholdsvis
4 g: kr. 2.000,-,

af Overfredningsnævnets

for offentlig

adgang til nedennævnte

2 g: kr. 1.000,-

3 a: kr. 2.000,-,

5 g: kr. 200,-, 5 Q: kr. 500,-.

19.

Besøgende

skal på arealerne

overholde

de ordensforskrif-

ter, som nævnet fastsætter.
Fredningsnævnet

fastsætter

følgende

erstatningeIl

l. Matr. nr. 11 ~, Hans Thg. Madsen

1,80

3.500,-

6,10

10.000,-

Skrænt og sump med lidt bevoksning.
2. Matr. nr. 10 ~, 11 1, Th. P. Nielsen

,

Ingen adgangsvej
græsning,

vestfra,

stedseværende

dog er ca. 3 ha sumpet og ueg-

net til udnyttelse.
overenskomst

Grænser

til de ved

af 31, december

de 15 ha Guldbækskær
ved den nu bestemte

SKOV.

1935 frede-

For ulemper

adgang for almenhe-

den til disse 15 ha fastsættes
ningen

erstRt-

til

15,00

3. Matr. nr. l g, Åsted menighedsråd,
et skræntareal,
erstatning

uegnet

7.500,-

1,00

til udnyttelse,

1.000 kr. samt for ulempe

ved øget færdsel

på ca. 230 meter fæl-

lesvej 200 kr.

1.200,-

Efter aftale udbetales
gen til forpagter
2/3 udbetales

1/3 af erstatnin-

Orla Jensen, medens

til stiftsøvrigheden,

Ålborg.

4. Matr. nr. l g, l h, l
l

i, l

k, l l, l ID,

n, 4 f

11.90

Transport

35,80

22.200,_

-,

20.
Transport
Vald. Thomsen, skræntarealer

22.200,-

med en del græs-

ning, grus kan tages i grusgraven
dommens brug som hidtil,

35,80

til ejen-

ligger på

matr. nr. l g

kr. 23.000,-

samt for ulempe ved øget færdsel på ea. 640
I

m fællesvej

,

og for parkering

på 3.000 m2
kr.

5. Matr. nr. l ~, l

K,

3.000,-

26.000,-

l Q, 4 ~, 4 ~, 4 ~, 4 Q,

4 1, 4 k og 4 1 Eiler E. Christensen

13,30

27.000,-

skrænter og sump, nogen græsning. Må tilplante et stykke pløjejord

på matr. nr. l Q.

6. Matr. nr. 4 g, "Set. Georgsgildet",

1,05

0,-

må bygge en sovesal under nævnets eeneur,
septietank

og vandledning,

må slå telte til

kortvarigt

ophold som hidtil, meget stor

fordel af den samlede fredning.

7. Matr. nr. 28, Orla Jensen, skrænt

1,40

og sump, ikke egnet til fiskedamme,

for

lille areal.

2.800,-

8. Matr. nr. 11 ~, Poul Chr. Hansen,
skrænt med nogen græsning,
0,40 ha i nuværende

9,40

19.000,-

4,45

4.500,-

65,40

101. 500,-

af arealet er

ejers tid uden offent-

lig adgang.

9. Matr. nr. 9 g, Erhardt Jensen,
græsningsareal,

må tilplante

drevet skovareal,

tidligere af-

ikke offentlig

adgang.
Transport

21.
Transport
10. Matr. nr. 8 ~, fru Agathe Nielsen

65,40

101.500,-

1,20

1.200,-

0,45

500,-

0,60

600,-

0,03

100,-

0,65

1.000,-

3,70

18.000,-

ikke offentlig adgang, må plante.
ll. Matr. nr. 30 Q, Niels Carlsen,

ikke of-

fentlig adgang.
12. Matr. nr. 17 ~, Toftegård
ikke offentlig adgang,

,

Fuglsang,

ikke til hinder

for dambrug.
13. Matr. nr. 4

n,

Chr. E. Christensen

ikke offentlig adgang.
14. Matr. nr. 8 Q, Faurholt,

S. Oscar Thom-

sen,
ikke byggeegnet.
15. Matr. nr. 4
mulighed

n,

Faurho1t,

Jørgen Schjødt,

for 2-3 huse langs vejen,

ingen kloak eller vandforsyning
findes, tvivlsomt

om mulighed

forefor sive-

anlæg til flere huse. Ligger udenfor
området i dis~ositionsplanen

by-

for Ravns-

høj by.
16. Matr. nr. 2 Q, Faurholt,
af arealet udlægges
ring. Der henvises
førte om udstykning

H. Peter Hansen,

3,30

2.000 m2 til parketil det ovenfor anog slutseddel.

ger udenfor

byområdet

udarbejdede

dispositionsplan.

indbefattet

udstykningsomkostninger

Lig-

i den for Ravnshøj
Erstatning
kr.

Transport

75,33

122.900,-

22.
'rransport
1.019,14,

i alt

skrænt- og lyngarealer,

Arne Nielsen,

12,10

stor udsigt,

erstatning

for offentlig

adgang i tidligere fredet 2,40 ha slugt.
18. Matr. nr. l §, Faurholt,

2.000,-

Eyvind Rauns-

beeh og hustru,

3,25

6.500,-

skrænt og sump.
Tidligere

er fredet 1,04 ha slugt. Ingen

udvidelse

af denne fredning,

modsætter

sig offentlig

Fiskehytte

tillades ikke.

mere end halvdelen

ning fortsat

Jens Jensen,

er fredskov,

sat drives forstmæssigt,

Yderligere

da ejerne

adgang.

19. Matr. nr. 2 ~, Faurholt,

e
e

25.000,-

som hidtil.

Yderligere

,

122.900,18.000,-

17. Matr. nr. 3 ~, Faurholt,

græsning

75,33

27,90

må fort-

betydelig

græs-

tilladt,

tillægges

39.000,offentligheden

gang til den tidligere

fredede

ad-

slugt

på 1,l1r ha.
20. Matr. nr. 2 Q, Faurholt,

1.000,Poul M. Chris-

tensc-,n,

0,40

400,-

0,55

500,-

119,53

215.300,-

skovareal.
21. Matr. nr. 3 h, Faurholt,

Aage Larsen,

skovareal.
22. Matr. nr. 4 ~, Faurholt,

Niels Chr.NielTransport

•

23 •
Transport

119,53

215.300,-

2,35

5.000,-

sen,
skov og lyngbakker.
Parkeringsplads

800 m2samt

ca. 200 meter
1.000,-

sti
Derudover

offentlig

adgang til tidlige2.000,-

re fredet slugt 3,07 ha
23. Matr. nr. 5 ~, Faurholt,

\

lste Frederikshavn
benyttes

Spejderkorps
2,40

trop,

som hidtil og ingen offentlig

adgang,

stor fordel af den samlede fred-

ning,

1.000,-

derudover

offentlig

adgang til tidlige-

re fredet

slugt 0,75 ha

500,-

24. Matr. nr. 5 ~, Faurholt,
Carlsen,

Faurholt,

husmand

erstatning

lig adgang til den tidligere

e

for offentfredede

200,i alt

Der fredes således
Erstatning

tidligere

i alt 124,28 ha.

i alt 225.0~0,-

Hertil kommer,

kr ••

at der til 7,84 ha af den

fredning

fentligheden

af slugten

tillægges

afgørelse, sag

Ofn. nr. 1178/54. Kun den sydligste
af slugten,

of-

adgang, dette dog under forbe-

hold af Overfredningsnævnets

~)

slugt

0,22 ha

e

4t

Chr. P.

matr. nr. l g, Faurholt,

parcel
er und-

124,28

225.000,-

24.
taget for udvidelse med offentlig adgang, 1,04 ha.
Da ingen andre end ejerne har givet møde efter indkaldelse
i medfør af naturfredningslovens

§ 10, stk. 2, vil erstatningerne

være at udbetale til ejerne.
Kendelsen tinglyses forud for pantegæld på nedennævnte
ejendomme med påtaleret for fredningsnævnet for Bjørring amtsråds-

,

kreds.
Erstatningerne udredes som nedenfor bestemt."
Konklusionen er sålydende:
"Ejendommene matr. nr. 10
lige del, l ~, l ~, l

g"

11

g"

11 l, Åsted sogns syd-

1, l g, l h, l 1, l k, l 1, l ID, l U, l

Q,

4 h, 4 1, 4 ~, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i, 4 ~, 4 1, 8 ~, 9 ~, 11 ~, 28,
30 Q, Åsted by, 4 h, 17 ~, Åsted sogns østlige del, l ~, 2 ~, 2 h,
2 Q,

3 ~, 3 h, 4 ~, 4 h, 5 ~, 5 h, 8

Q, Faurholt by, Åsted sogn,

fredes som ovenfor nærmere bestemt og som afgrænset på vedhæftede
kort.
I erstatning udbetales de ovenfor nævnte beløb i alt 225.000

kr. med renter 6

% årlig fra kendeIsens dato til betaling sker.

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af
Hjørring amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder efter
folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling.
Kendelsen kan inden 4 uger fra forkyndelsen indankes for
Overfredningsnævne t , Nyropsgade 22, 4., København V.11

25.

Kendelsen

er i medfør

forelagt Overfredningsnævnet,

hvorhos den er indanket af 7 lodsejere

med påstand om ophævelse af fredningen
ningsbeløbene,

jfr. det nedenfor

på ændring af kendelsen,

ledning af spildevand,

,

Hjørring amtsråd
at statskassen

anførte.

amtsrådskreds

for så vidt den forbyder

nedtil-

giver tilladelse.

tilOverfredningsnævnet

at beste~~e,
jfr. natur-

§ 17, stk.2.

Overfredningsnævnet
omfattede

med repræsentanter
kreds, Hjørring
planudvalget

for Hjørring

hvortil vandløbsretten

har henstillet

af erstat-

om erstatning

skal udrede 9/10 af erstatningsbeløbet,

fredningslovens

af fredningen

eller forhøjelse

i afsnittet

Endvidere har landvæsenskomrnissionen
lagt påstand

§ 19, stk. 3,

af naturfredningslovens

har den 29.september

arealer

og forhandlet

for landvæsenskomrnissionen

amtsvandinspektorat,

for Hjørring

1965 besigtiget

med de ankende

de

samt

for Hjørring amtsråds-

Åsted-Skærum

sogneråd, frednings-

og Thisted amter samt fredningsnævnet

for

Hjørring amtsrådskreds.
Landvæsenskommissionens

e

e

påstand med et ønske om at sikre, at fredningen

kommissionens

ikke hindrer kommende

vandprojekter.
Sognerådsformanden
interessen

tt

formand motiverede

forhandle

for Åsted-Skærurn kommune fremhævede

i, at åen kunne oprenses maskinelt,
eventuelle
Endvidere

problemer
protesterede

men var villig til at

med fredningsmyndighederne.
prokurist E. Ravnsbech mod frednin-

gen, som han fandt var i strid med naturfredningslovens
jfr. grundlovens

§ 73, hvorved han - ligesom for fredningsnævnet

anførte, at en adgang for befolkningen
ville tilsidesætte
__

§ l, stk. 2,

hensynet

han havde købt ejendommen

-

til færdsel på hans ejendom

til hans berettigede

interesser,

bl, a. for at have et fredeligt

idet

sted.

= '

26.

Overfredningsnævnet
formand nævnte bestemmelse
ændres og vandet

i kendelsen

ikke forurenes",

tiltræde, at den omhandlede
servitutpålægget
sag. Kendelsen
af spildevand

skal om den af landvæsenskommissionens

kun angår arealer,

udgår, men skal tilføje,

der er omfattet

ikke stilling til spørgsmålet

særskilt i påkommende
§ 9, eventuelt

fredningslovens

tilfælde ved en

om udledning

get af et spildevandsprojekt,
vil være at forelægge

der kræver indgreb

kendelse

Spørgsforanledi-

i de fredede arealer,

Overfredningsnævnet.

Med hensyn til det af sognerådsformanden
kommune fremsatte

spørgs-

sag efter natur-

ved rejsning af fredningssag.

målet om eventuel ændring af Overfredningsnævnets

at

af nærværende

etc. til åen uden for det fredede område, hvilket

mål må afgøres

fredningens

løb må ikke

jfr. s.15) udtale, at man ikke kan

bestemmelse

tager således

("åens naturlige

ønske henvises

til nedennævnte

for Asted-Skærum
bemærkninger

angående

indhold.

Overfredningsnævnet
Ravnsbech påberåbte
nogen særstilling

formål med ejendommens

erhvervelse

kan begrunde

for denne ejendom og har i det hele fundet, at de

i naturfredningslovens
rømme almenheden

har ikke fundet, at det af prokurist

§ l, stk. 2, angivne betingelser

adgang til færdsel

i det i kendelsen

for at
bestemte

indomfang

er til stede.
Overfredningsnævnet
fredningsnævnets

har herefter besluttet

at stadfæste

kendelse med følgende ændringer:

Fredningsgrænserne:
På den gårdejer Th. Peter Nielsen,
ejendom udvides

fredningen

Guldbækskær,

tilhørende

til at omfatte hele matr. nr. lli og en

del af matr. nr. lOa Åsted sogns sydlige del med et samlet areal på

3,5 ha.

Fredningens

indhold:

27.

Fredningen

er ikke til hinder for anlæg af parkeringsplad-

ser efter aftale med fredningsnævnet.
Til oprettelse
Nielsen,
600 m2

Faurholt

af parkeringsplads

pr. Kvissel,

et areal uden for det fredede område på

(pcl.2) af matr. nr. 4~ Faurholt,

stiareal til det fredede område,
Kendelsen

for en

ændringer,

kommer

pris af 2.500 kr.

såfremt fredningsnævnet

kan

godkende disse.
Erstatning:
Under sagens behandling

~)

Åsted sogn, hvortil

skal ikke være til hinder for mindre til rens-

ningen af åløbet nødvendige

I

afgiver gårdejer Niels Chr.

på den gårdejer

er det blevet oplyst, at fredskoven

Jens Jensen tilhørende

ejendom, matr. nr. 2§ Faurholt

by, Asted sogn, udgør ialt 7,9 ha og ikke som i fredningsnævnets
kendelse

anført

halvdelen

af ejendommen

Overfredningsnævnet
ejere. 4 af disse lodsejere,
Arne Nielsen,
accepterot

eller ca. 14 ha.

har fremsat tilbud til de ankende
gårdejer

Th. Peter Nielsen,

rentier H. Peter Hansen og gårdejer

Overfredningsnævnets

matr. nr. l§, prokurist
by og sogn, forpagter

Ejvind Ravnsbech,

Orla Jensen,

by, Åsted sogn, gårdejer
dene på henholdsvis

tilbud, medens

Jens Jensen,

for den i loven omhandlede

3 lodsejere,

ejeren af

ikke har kunnet modtage

tilbud-

har Overfredningsnævnet

§ 20 forelagt

Jensen i overensstemmelse

i

erstatningsfastsættelsen

taksationskommission.

erstatningen

og fastsat erstatningen

52.000 kr.

har

ejeren af matr. nr. 28 Åsted

Ved en den 5. juli 1966 afholdt taksation

:tt

Niels Nielsen,

6.500 kr., 4.000 kr. og 52.000 kr.

medfør af naturfredningslovens

forhøjet

gårdejer

og ejeren af matr. nr. 2a Faurholt

Med hensyn til de sidstnævnte

herefter

lods-

til prokurist

til forpagter

har kommissionen

Ravnsbech

til 8.000 kr.

Orla Jensen og gårdejer

med tilbuddene

til henholdsvis

Jens

4.000 kr. og

28.

Med de af foranstående

følgende ændringer

vil kendelsen

være at stadfæste.
Et kort, nr. HJ. 141, over fredningsområdet,
ca. 128

ha, er vedhæftet

T h

i

nærværende
b

I

vedrørende

fredning

de af det foranstående

følgende

ændringer.

udbetales

Gårdejer Hans Th. Madsen,

Åsted menighedsråd,
Forpagter

Orla Jensen

Ravnsholt

Forpagter

Søndergård,

800 kr.

"0sterbyhus", Åsted
pr.Kvissel

Åsted pr. Kvissel

Kirkensgård,

•••••••

Åsted pr.Kvissel

400 kr.
26.000 kr.
27.000 kr.

•••••

4.000 kr.
19.000 kr •

Jensen, 0stergård,

Åsted pr. Kvissel

••••••

4.500 kr •

Åsted pr. Kvissel

Kridthuset,

Ravnshøjhus

Jørgen Schjødt, Morbroen,
Rentier H. Peter Hansen,
Faurholt

••••••••••••••••••••••

Kvissel
Ravnshøj,

1.200 kr.

•••.•••••••••••

500 kr.

.................

600 kr .

Kvissel

100 kr.

Asted pr. Kvissel

Sdr. Fuglsang,

Chr. E. Christensen,

Prokurist

•••••••••••••

......

Fuglsang,

Arne Nielsen,

32.000 kr.

Åsted pr. Kvissel

Niels Carlsen, Mommetofte,

S. Oscar Thomsen,

i Ålborg

3.500 kr.

0sterby,

Fru Agathe Nielsen,

Toftegård

med

•••••••••

"0sterbyhus'.', Åsted pr. Kvissel

Gårdejer Poul Chr. Hansen,
Erhardt

af Åsted ådal stadfæstes

pr. Kvissel

(som forpagter),

Orla Jensen,

den 4.maj

pr. Kvissel ••••••••••••••

Guldbækskær

Ejler E. Christensen,

amtsrådskreds

til:

v/Stiftsøvrigheden

Gårdejer Vald. Thomsen,

tt

for Hjørring

1965 afsagte kendelse

Th. Peter Nielsen,

:

kendelse.

e s t e m m e s :

Den af fredningsnævnet

I erstatninger

der udgør ialt

pr. Frederikshavn

•••••••••

••••••••••••

1.000 l'"r.

•••••••••••••

18.000 kr.

Skaf tved , Frederikshavn ••••••••••••

22.000 kr.

Faurholt

pr. Kvissel

Ejvind Ravnsbech,

pr. Kvissel

••••••.•••••.••••••••••••

Danmarksgade

55, Frederikshavn ••

32.000 kr.
8.000 kr.

29.
Gårdejer Jens Jensen, Faurholt
Poul M. Christensen,

Majlund,

pr. Kvissel ••••••••••••
Faurholt

52.000 kr.

pr. Kvissel ••••

400 kr.

Aage Larsen, Nr. Alle 30, Århus C ••••••••••••••••••••
Niels Chr. Nielsen,
Spejderkorps,

Faurholt

1.Frederikshavn
Bangsbo

Chr. P. Carlsen,

Faurholt

pr. Kvissel

•••••••••••••

Trop, v/Verner
sparekasse,

pr. Kvissel

500 kr.
10.500 kr.

Jensen,
1.500 kr.

Frederikshavn

................
Ialt:

I

alt med renter

200 kr •
265.700

6% p. a. fra den 4.maj 1965 at regne til betaling

skor.

i

Erstatningsbeløbet

ialt 265.700 kr. med renter udredes

med 3/4 af statskassen.

Den sidste 1/4 udredes

og de i amtsrådskredsen

beliggende

Nærværende
ministeriet

kendelse

for kulturelle

lede parkeringsareal

af Hjørring

købstadkommuner

i henhold til den senest offentliggjorte
tinglyses

anliggender

som adkomst

efter folketal

for staten ved

for så vidt angår dGt omhand-

af mntr. nr. 4~, Faurholt,

Åsted sogn.

rigtighed

bekræftes.

/-;:.~)

'-

,.....~'"""

./ ,.,'"'( ~:;i1:....L//C'~~;;Cr../,..
O. K. Iversen

'\..

Et.

amtsfond

folketælling.

Udskriftens

a

kr.
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År 1965 den 4. maj afsagde fredningsnævnet
ring Amtsrådskreds

for Hjør-

i sag

F. s. nr. 1334/1964

Fredning af Åsted ådal

sålydende

u.

K e n d e l s e:

«

Ved skrivelse af l. august 1964 har fredningsplan-

y.

udvalget for Hjørring og Thisted amter i medfør af lov
om naturfredning af 16. juni 1961 § 38, jfr. § l, rejst

e'

-,
tf

L
LL

o

fredningssag for et ca. 111 ha stort område af Åsted ådal med tilgrænsende hedearealer m.m. Området støder mod
nord til hovedvej A 11, mod øst til Faurholtvejen

.......

Q
)

og mod

vest til Åsted-Skærum vejen.
I tilknytning til nævnte område, tildels ommluttet
af dette, forefindes et 15 ha stort område af " Guldbækskær " skov og skrænter, fredet ved overenskomst uden er-

~

l,

a

statning efter anmodning af ejeren ved fredningsnævnets

.J

kendelse af 31. marts 1935, sag nr. 34/1935, og endvidere

:J

et 8,88 ha stort område kløfter og hede, fredet ved over-

lJ.

I

,)

II
l~
\

~i

'J

-.

fredningsnævnets

1Ul
o(

W

kendelse af 25. marts 1959 (såg.ofn.nr.

1178/54 ).
Under behandlingen af nærværende fredningssag er de
2 anførte fredninger begæret udvidet til at hjemle almen-

t-

heden adgang til fods i medfør af § l, stk. 2, i loven

v

om naturfredning.

-

I fredningsplanudvalgets

ovennævnte skrivelse hed-

der det bl.a ..: " Det område, der foreslås fredet, er et
særdeles karakteristisk,

nordjysk å-og bakkelandskab, der

foruden at rumme overordentlig store landskabelige og
æstetiske værdier også rummer store rekreative værdier
samt indenfor sine rammer naturhistoriske
der af stor betydning

interesseområ-

( tidligere fredede områder ).

OVER FREDNINGSNÆVNET>

•

REG. NR.

-214r

11_ D _ 0 _ K _ t _1_ ~'_ ~

e

År 1950, rJen 25. nmrts,
laf: uf mundtlig og Bkriftlig

afsagde
cverfredningsnævnet
votering
følgende

kendelse
i sa{;cm nr. 1171.:::/54 vedr0 rend e fredning
:Paurhol t hede.

af nogle

pft r;rund-

klø f ter

i

I d8n af frndningsnævnet
for Hjørring
amt den 26. august 1954
[dsaete
kendel ce he'llJer' det:
"P8 for,~:tnledn i~1C' af Danmarks nrl turfrGdnin~~sfor ening er der
for fredningsnævnet
for H,jørring
amtsr!3.dskreds of:.'de rJerITwC! i forbindelse
st8end(j købstæder
rejst
saf, angående frednin~
af nogle
kløfter
i Faurholt
Hede.
Nnturfredningsforenin6en
har til støtte
for sin henvendelse
hE-:nvist t-Ll den videnskabelig8
o~ undervi.::mingmnæssige
værdi ,-i f ,

l'

at disse kløfter
ved fredninB
sikros
mod 0delæg~e12e,
hvortil
kOIInner, at de t te i vi den skr:lbcli [!; henseende
S~l .interes
f.,:.-m
te omr8.dl,
OgS8 frembydG]' stor lcmd2kt~bel iG-æfJtetisk
vær di.
j1'orenLni-;,(·::n
har derbos i uet og alt kunnet tiltræde
n8d t,rm'lJvnte ,
L.f dens natu.L'vidcnGkabelige
udvalg
I denne urklærine
hudder det:

afgivne

erklærinG'

"Omr8det omfat t(:.:r tre ko rt e oe; dybe slut?,t er, der skærer u1~~
okc:,rpt nud i Gt ellers
nogc:mlunde jævnt terræn og mørles i en
kort flad OB ~ben dalbund,
hvorfra
en smallere,
fører videre
url i nordvostlig
retoinc;.
Slugtel'n(:;s cider f)r lyncbe Vol{f:') ede , stedvic;

træbevokset

dol

med en (lel opvækst

af ene. Vegetati/Jnc)Yl Ol' imid18rtid
i h0jo~1te e;rad afvigende
den, man normal t trmi'f8I' p~.\ Iynt~bakker.
Hedelyncsen spiller
nordøsttil nordvest-vendte
dalsid8r
en langt mindre lolle

fra
p::i de
(md

forskellige

findGG

derimod

andrE; dværgbuoke.
Glle

ricoliclt,

Blåbær,

tyttebær

02 mollem dem vokser

og bøllebær

en rækku sjældnere

.
•

)

r)
l..- •

hE,deplanter.

Hønsebær

(Carnus

suecica),

der

er· en sjældenhed

uden

foy nordvestjylland,
forekomrlley rigolitSt,
ku.mbrecnen (Blechnum
api ean t) ligeled eH, og e t par stedel
i terrænet
hal æan det enec~ttlund e syn at finde s8ksradc t ulvefod
(Lycopodi um :.',nnotinurn)
vokssnde
tydeligu

som en ed ve['eta tionens
vigtiGste
arte:Y over fnnr:;ku befla1er.
O[S~ dGn almindelige
ulvefod
(Lycopodium clnva-

tum) foreKornr;ltH' i bGsk8den rnæn,,-~do,O[ bl~nd t de ø vrit~e arter
ILt:l
især fremhæves en usædvanlig
rigdom uf bl'egner.
lIredel t ct:;obregne
(Dryopteris
linn1)[111':1) cpillel'
en betydelig
rolle,
dunet e{!ebrc:;gne
(Drypnt8ris

phc?opteris)

forekommer

aGs~ rigeli~t

ligesom

f jer-

(Ath~Tri um fi lix-feminCJ)
og den førnævnte
kåmbrc.sne. Hert.i..l
1'0 j 81 f31c '11mindeli~:,erE:; arter
som skarpfinnet
mangcdø v (Dryopteris
dilat2ta),
almindelig
mangeløv (Dryopteris
filix-mas)
og engelsød

111;j:~l1e

(Polypodium

vulgure)

og endelig

i ringe

manl.·"oløv (Druopteris
oreopteris).
I bund en af ej en 1amcst e af 81urterne
tati0n
af ganske andet præ[. Der træder

antnl

den sjældne

bjerfj-

komeler hertil
en vC~Gehel' Gn smule trykvnnd

frem, ol:! d111bunden har' de fleste
Gtecler mere el1nr minore vældknraktel'.
Vundmængden f;r kun ringe,
mcm i det ujævno terræn skaber
dtm r:vH.&..,c
v~mdbeV'ægclse V8.rie:;rE"mdevilk'1r for (;TIrække forskellil.';cJ
væld- og sumpplanter'.
Hvor man i mere stort
formede l~mdski:;lber

•

har udstrakte'
:ly'eal er med l et C;TIDartet v8t""8tation,
finder
mn.n
i denne da1J;und Em brOf_;et samltng af 1'01'sk811i[;8 typer,
hver kun
:Lndt'Lf~end(; L~:..;,np,ku
f3mlipletter,
m8.ske lidt
for RmJ for et tilbunds
g~8nd8 studium af de onkelto
vegetationstyper,
men til san~æld
UdgØlende en mosaik med 8n usædvanliG rigdom Ilf forsbJllig0
rl~lntearter
inden fol' et s1re beglænsot
omr~de. Virkelig
store
sjældenhedE.:r er ikke fundet 'blundt b1om[3terplanterne
i dalbundcm. Et par
af' de mooser, dal' d':1nner den efter'6ivende
me:li 1-:: GJmldne i Danmark, det ~:.:
jældnost8,
kend t fl'13, et
nogle steder

bornholmsk,
ved Horsons,

bund i vældenc,
GI' tomCiuclidi um stY2:i um, kun

tcf,:~jæ11andske og et fynsk find ested,
et vod Løgstør,
et ved Ii1jerreslev
SD,mt

det for0li~~uncle
ved Fruderikshavn.
Men som botaniRk undervisnincso~:-;iugttae;E;;lsesomr/'tde
er ~;t8det overord8ntlii:~
vær'difuldt
pii grund
af sin TIl,:mt.,;foldighc:daf D8ummc; arter,
som nærmest m:3 betegnes
Dom hulvsjwldne,
ae som med den tilta~ende
dræning oC srøftning
af lokaliteter
nf d8nnc type stedse bliv8r
sjældnore.
Karakteristiske
,;)1' bl.
r3..
Rpydblad(;)t pil (Salix hastata),
bredbLldet
kæruld

(Eriephorum

la tifoli

um),

skede- r~t"lr (Carcx

ho sticma)

,

tvebo-star

(Carex

dioica)

og loppe-star

(Carex

pulicaris).

I den øverste
endt:) af den v"ddprægede dålbund st8r der
IHvt krQ t af lø vtræer.
Plantevæksten
unnor det tl~ er mindre

et
særpræ-

get Gnd på dun lysåbne
bund; men krattet
~iver en vegetutionstype
IDer8 i samn18 l.ille
omrdde og gør de]"Ved omr8.dets undeTvisninGsmassite

værdi endnu større.
Det flade områJ8, hvor

sluEterne

løbor

summen, henli6~er

som

æsnin{~sareal
HJ8d tø r ne: fas t bund.
Men h vor dal rm iGen snævre s
ind, bliv0r
bunden p~ny fugtig.
Her er der n~18træsrlantuC8
p~
d81sid(.Jrne,
C::<~DTllel
plantning
mod sydvest
0[; nyplantning
mo,:1Ylordø ~1t. M(~ndCilbund en Ol b(;voks (';t mt::d c"t IW turl iGt, omeud pf.3 sædv::mgl

lit! m8.dc 8tævnl~t, ell01crLtt,
ng hunden under kratt8t
hur iben stedvis vælCikaraktcr.
Valdpr'ægct ytTel sig her bl. ,~1. vuo fort3komsten
1-:tfSInti blu det mil tur t (ChI yso spl eni um oppo si tifo li um), en plan te,
som har Din du.nsk<~ hOVUc1udblt)rh;lse i rridt- og østjylland
Ob kun
er fimdet ret ni 8tt~åel' i ref-Jt~:;n af l~Å.ndet.
Ell08urrpen
fortsætter
nordvGstp(
nmkring en lille
bæk i bunden
af dulGn. Et Atykke fremme oV8r~kæres 08n nf un m8rkv8j,
og frednine;GGrænsen f(lr(-'sl~lU ført
s818dc~s, at elen smll,llo dnlbun(l med
ellE:bev"Ksningl.:n
m8c~
t:"lgNo indtil
Genne VE::
j , m(~dens dalpicerne
ikkl:J
lH; 1'0

:1' G [: •

Et fredet

•

omr~J.de af

denne

udstr:Bknint;

vil

dn. in(lon

for

(-)t

lH;-

skouont arf:al I un-lrne et ,~~mske usædvr.mli(l; stort
antal
arter,
hvoraf
mo,nfc; tt;lIllr:elic sjælc1ne, ob dut vil viSE:: en rækk8 forsk811iCe
og
for cm strn' d ('.:1 særdeles
intoressH.nte
v8getationstypeY'.
Hc:rtil
IrommfJl', ri t Gl'l s8clan fredning
vil konlIJl(;usædvanlig
mange interess(~r~d8 til
gode. Universitutets
havbiologiske
l~boratorium,
snm liCger i Prederik~jhu.vn,og
hvis botuniskG kursus c,ennem en ~lYrække er
bl( vt:;t ILd (;t af forslacsntil18ron,
dr. O. Ho.:~e I'Up, b 0S0c8S af snmtli[:,0 c1.:-mskf:'TlRtur'historic-studer-ondEJ
mindst to i:!,lnEc, i 10bct :lf
studi8t.
S01v om form~lot
med do p~ laboratoriet
afholdte
kurser
i fø1'E~te rækK(- or

pl~nt~-

at gøre do ptuderende
fortr01ige
mdd havots
o~ dyrev8rden,
benyttes
80nd~gen og an række hverdagsafte-

n (:;1 do2'
~ til

b0tnni ske; l:Jkskursioner

i omec.-ncn.
};rmen
~

fra

Åst<.:d i

nrndvest
til Guddalen i sydøst h;.,.,r værut rie:; pa steder
af botanisk
intertj~sG;
m8n opdyrkning,
bepl:::mtning og dræning h9.l' gjort
stærkt
indhuE i disse 10kQliteteI',
og uf dG tilbageværende
er omr0det ved
Favrhnlthode
8~
afgjort
det intor6ssantoste.
Ogs~J. i l'~nc1;'ikab81ig henseendE:: Ol' slugterne
i Fnvrhol thede værd

al
~
"

at fromhæve, som ~et bl.
Vi har ~og ikke,
som det
forbud
øvrit:t

a. fremg~r af de medfølgende
billeder.
ellers
er almindeligt,
forEsl~8t
noget

mod sommcrhusbebygc~c'lsG
danner CITJI'8d8tSnaturlige

O.S.v. langs clen skræntkan:,
dtH' i
be;græusning.
Dels er risikoon
for

større
sommerhucbe byggels o næppe etor,
og 'l eIs
vi ;.' ikko komme; sæl'lig mangE; b8søgenrlo ud over

vil d er sr~Yldsynli[';cl em, der sø{~<.;rstf]-

dljt pe grund af dets natUJ.-historiskc;
interessG.
At det er p4 høje tid ~t f8 eennomført
8n fredning,
om ikke
ollir~d~t sk~l ødolægE0s,
fremgår nf, at ~n stor del df do lyn~kla~te skl':3.ninger fol' ganske nylig
er blevut
tilplantet
rr:.edn.<Jlet:ræer.
B~plantning
er dels sket pa m~tr. nr. 20. og dels p~ nr. la. I d~t
steJl'e hele ffieneJ vi, omend med bekl[.~ge18c, at m~.ltte uffin0e
OD
med <l EJ t ul18H;de .Jkete. Men vi må dog gør 8 en und tagDl s e med henGyn til
det lille
side p~ m8tr. nr.

~"ro:11, der udgøres af den østnordøstvendenne
da1lu. Her er det sted, hvor dHnæksr3dede
ulvefod

vokser tættest.
Det er ikko sandsynligt,
S8 ri~:oligt
noget ~.,ndet sted. i Danmark,
vil

at denne plante
vokser
og de j)lantede
n81utræer

E::.mske l,-vælc:; den, hvi
d(~ får lov at vOKse 01'.
p~ dette lille
l)mr8.de må vi derfor
otælkt
<::t. nb E::fctl
e , at dor
søt,GS gennemført
en I'etablsrin{,:
af forholdenr;
frn før den nylig
sketo tilpl'.:,:'1tniYlg. II
M.h.t.
fredningens
indhold har naturfre1ningsforeningan
for<.;C)

sl~et

•

føl~Lnae
servitut:
"Omr8det FJk'l,l- med undtcl[:>Jlse n.f den unl1er punkt 2 n'llvnte
nll.letl æ:3pL..l.!.ltning - fremdel es bc~v__
res i sin nuværende tilst~1nd,
hvorunder
navnlig
følgE:ndr.; bc;stemill81ser m:3 iagttcJ2.-!:8s:
l.

Der må ikke f oret:'lgo s o.:f gr '-l vnin2;, opfyldn ing cll er pl:lnerine:: el.len anlægges ny~ veje c,:ennem areEt!et.
Store sten m.€!
ikke be skadige:: s, f j eI'Yl0S e 11 el flytt es. Dldr' m8 ikke sks
nogen form for afvn.nding,
oræning eller
udgrøftninb•

2. Arealet
m~ ikke opdyrkes
eller
flade
tørr~ ~real i d31bunden

b8pl~nte8
ikke gøres

og fraset
d~t
til
genstanJ
for

GI'æsninc' eller
nOE~8ncr,t g,f oeh,mdling,
h vorv8d 0et vllrlc;
pla,ntoog dyr81i v }{;:n ændres eller
lido flkadE::. En t j (};,og omfr"nt:s b8c'2rænset di spcmsCl ti on f n), t,ræsningoforbu~J et k.:m
duZ ill(:-)ddc-;lcsat' nutur fredningsr:~dut,
88fremt noec;t sFid"1,nt
skønnes ønskeligt
af hensyn til opretholdelsen
af otodets
nuværl'nde karnkt,:;I'.
Det nytilpluntede
olLr8de p8 '"lcn ostnordøGtvel'ld~mdc skrænt p8 mi-ttr. rY'. la skal rJTddo~3for unfYl1anter

af uåletræ8r

0[;

der'efter

betragtc;s

SOlD

ubcpl:.mtet,

medens

5.
de øvrige

al1<'Jrede bc;plantede

are':.ler

fortsat

til pl8.n tc.2:e. Den fred e de 011 ebevoksnin8
tes Veo stævningsdrif't,
m811fJk(~l iøvrigt
r~t8.r i øjGblikket.
Den lOvlige selvs~lcd8

kRn udnyttes

mi3 SOrYl
hi eJ til udnytbev'ÅY'E:~s,Gom den
tr''f.,- og I:JUskvækst pu

arealet
ill8 ikke ryddes
total t; men hugst 8(-~8 gorne fOI'et,l.~-set,
og andI8 ni31etræer
end one ses helst
holdt helt
borte og kun
fjtrnes
ved nævnetc foranst3.1tnjng,
dEJrsom t'jerne
iklce ønsker
Rt [~øre det.
3. Der m8 ikke pi3 are31et
pluceres
noeen 8rt af bebycgelse,
ej
hc~ll er ~jkure, boder, hæs e 11 er n,nc1re [~kæmm8ndeindretnincer.
-1-.

e

e

•

AlmGnheden skal ho. ve adgang ti.l fær dDel til
omnld(j 0(:'; ad (hm ve ,j , der passerer
områd8tp

fa ds i cl et freO_ede
østliGe
c'n~lc."

Sa[~en hal' været forelagt
rwturfrcdningfJri3c1et,
der' i skrivclDe
af 28. ,juli 1953 h <'-l. r udtalt,
at r;::'ld8t <'lnser den fores18edcJ
frednint~ for a t være af en sådan in tere eSE; i n:J.tul'vid enskabelib
og
underviasinccmæssic
henseende,
at fr0dnincen
bør fremm~s.
FølE8nde ejendomme omf&ttes af frodaingen:
l) matJ. nr. la Faurholt,
Åsted sogn, ti.lhørenrlu
,':~/ndoj(H' Jaoob
Thoodor 'rhomsen,
c:) matr. :ar. 2::1 i bd. , ti.lhør'(·mde
Jons J 2nsen,
t58rdc,ier
)) matl. 11 Y' • 3a i.bd. ) ti lhørende
g8.rcle j er Jens Ni~:::lsen,
L1) ITll-t t J • nr. 4".... i bel. , tilhør(mde
t~thdu j er Ni81s Chr. NiEJlset1,
5) mutr. nr. 5a i:ud. , ti1hør8wi (; husm:cnd Chr. P8tcr Carlsen ,
6) matl.
nr • 5b i bd. , tilhørend
e husmand Anker AndroasuTI.
Natulf2'(~dningsnævnet

har

bE)sigti2:~8t

de r~~lc;lvlcil;nd(3:J.rea18r

oG

i forbindelse
hermud givet
2amtlige
lods8jere
og nndru i ejendomlllE.Jneberettigede
lejlighed
t:Ll :3.t uclt!llc: sig.
G81'd<::jor Jacob 'rheodor 'llhomscn (matr.
nr. ln) har protesteret
rr.od
{J'et
sten
ket

fr'c:dningen,
bl. fl. under hensyn tIl,
'-lt han nylig h8.r forets.nyplc-.mtnlne p8 den vestliGe
skr8ning,
og ti l, i.l t del' find UG
i urealet.
Han har ikke meget brændsel
p8 sin 8jondoill, hviler grLmden t.il,
::It han har fore ',afet den nævnte nyplantnirn~.

Gård<::j8r Jens Jens~n (matr.
nr. 2a) har protesteret
maG fredningen,
idet hun ikke und er nogen for'm vil hcwe tinglyst
indskramkninr,or p:~~sin f'j~.ndom.
G8rdejer
Jons Nielsen
(matr'. nr. 38.) har protesterE;t
mod frcdnIneen,
idet der p~ hons areal
plukkes
en dol bær, og s8fremt
der
nu i'redo['j og i forbindels.J
rlermeG gi ves adgant for publikum,
fry._~tor h:::.n, at folk vil plukkfd hans bær.

6.
G6rdejer

Niels

mod fredningen
sten

Undf'l'

i hans

nf,

id<;t

frn

Husmand
nævnte

fl.

til

har

vidt

8;~

begGe

tat!;et

f('rbebold

at

lif,c

ejendommene

af

rIe t nævnte

den

fredos

af

betydning

f:lkr~ning

pi:)

on

c;f-td~J.l1 flodning

"Årso..gon
studerc.mde

ti.l

0nHkol'

Lit bevare

,

rf)t

rent

i. l::ndct,

4a ~.

fl.

(5b)

nnp,et

dpts

store

lu

dot

1JO

urJgf-lr,

~en

øn.3ke"

har

0VGlste
dc!t

grund

f0l{~endc~:

for

vilre

del

~~f H;jørrine:

tilst:r.x;ldu-lliC

kmikoY'u

und l)rvi sning
plcmter,

dnr

af

vok-

e:;r fOT en enk~ltsvQdkommeningen

hUJ:

for

Ee landskabeligt!

fund,;t

pl~nt0r

mun

5d

o~

naturvidenskabe-

dof, at

nogle..; Gnlu.:lte

Al'HR1. Disse

h\Jr

og finansmini-

inter'8SS(;

udavpr

det

for spinkelt

et

3rundl~g

viconsk~belice.
~OJ

for

sjældon

5b

og tilli

nr.

o..t

i :B'r(jde-

nr.

i 8:~ l:t.JDDoenC1l:) udt~llt

1'r<3d niYJ~!'cn er,

Bor p~ Jmhandledu
dE;

O,:' har

først-

arc;::..let.

har

tilct~nd,

rr;~J.L.

husm:m':1 Ch1'. P.

E..'Y'statnLnr:erne.

formand

nuværende

hOI'om.

moJ. frpdningen,

nr.

amtsr>':lcJ vr.J,l~t'J m:;dlom af TICrVDet ikku
til

O[

m~,tr.

mstr.

her-

udnyttelsen

og LancJbospu1'uko.s~en

(lmr}ide PH grund

i dets

v88tllc:;d

5b)

med blmGYll til

at: undervisninGsmæssige

skønhGd

nr.

By-

protesterot

hsnvf:moelse

protesteret

Mf3dens nCltur'frednlnc;onævn8ts
ligt,

modto.get

FLn[';;3.rejendommen

anc8r

bpgynde

nu gl'E",V81' :.:~t("n p8
har

har

find c's en bGtyd (31iS mænede

~t

har

(matt'.

40.)

nr.

a t cer

f'ide

nævnet

1.0.

stsliet
llJ.

5a)

nr.

I :::krive180
for

(matr.

til,

Andrea.sen

11(...n allerede

forrli

riksh[~vn

hcmnyn

forsk~;11ig

Anker

(matr.

NiRlsen

og at h~n p~tænk~Y

areal,

han

Co.1'loun

Chr.

et

d()t

første

moner

~'8 omfatte:;ndu

vi,

indl:jl'(1)

at dette
i

er

tcm,

ej undomurot

som en f'rorlninl;

bc..:tydor.
Dernæst
_

ujeHm

vil

voldu

maner.: sten.

fcl.stsætt81r.:;en

v8.nskelic;hed(~r.
En af

En Gnden hævder,
t<lcning

af

der

han

offuntl:Ll';u
Til

medlem

c1Gttc
sluttet

I urealet
har

påtænker

p;;J d en m:~de ;1 bner
svulme

med fr()dnint~en
at

8rstatn

(~r der

at

et

lave

8i2~ for
en

størru

V<i:Y'ee,l t

for

10J.s-

og s01gt.

anlæg

for

op-

tcl,g(jS ht~nsyn

til

de

udnyth,l
8U~,

til

tilsynelad:.:mde

~31' taf:2'ut uton

op til
vil

ing

i no[,lu

Skt11 de)'

der

se
i

af

a rU9.let,

betl8.Ctning

urim81ic

stor

1'nr

urlrcd8."

standpunkt

har

dut

::lf ÅfJt8d-Skmrum

fJoc:neI'~d

valgte

si8.

NævllEit bCjfJtGmmer hCI'oft(:l',
Jorcnin[

Gn rimelig

vejmatcria18r.

orstatnLngsbeløbet

:...f hensictcm
det

nt

f:otl:m til

mulichE;der,
vil

lodso,jel'ne

af

for usViedo

fredning

ilt
af

(len ai'

ovennæ.vnte

D'lnmarks
dul

naturfrednlnc;s-

af mat!.

nr.

la,

2a,

'7I

4a, 5a

3a,
føre.:.

o~ 5b Faurholt,

Åsted

''if 17.

er

af

sf;;ptcmber

stillins

Danmarks

1954

om, at

6cnde

arealer

fradniu~en

m:_,n herefter

har

til

areal

geunem-

ved

skrivelse

der] 8.

fr':'dningGnævnot

ern

Da det

EJ.

jul1.

lykk ed

nævnet

dcm ;~:). marts

af

(·~n

s8.1edes

om ~l.t træ.ie

nærmere

cmzi vet

i for-

f radniYl~':

a t komme i

r:kr-i';v ovcrfr(;dnin{<s-

lodsejur-u,

at

5, anmodede

stk.

amt

til

o.i el'TlE' ,

cermernfø ro

at

do p8t:æJ.-

lodsejere.

frGc1nj nc:~nævn 0t

BFJ

19~)8 samtlir;u

r.lrualel',

m~)d hen-

bl.:;sigtigot

§ 19,

e j c-;re om

f~

ikke

unde r overVG j E:lso

1955

Hjørring

f,)!"'

(~lsl-; mod mcrG IJnu to

omhandlude

overfredningsuævnot

naturt'1'ddnintslovens

forbi.nd

de

for

med enk81te

LnL".mod d e p~tJ)ccldend

havde

~t

være

gennsmføre~.

og forhandlet

I honllOLl

,

vjl

naturfredninguforening

indanket

Overfredningsnævnet

af

itke

Ir

Kendcls~n

handl

soru,

•

man v'..;dbl±vcmdu

at

fr'uctn i.nf:~SS!1{;
en I[(:;drø ren d o

frGr'lnlnt~en

r.~

~,kullc~

uel p:}

følgende:
0t.': beplrmtnin6

Opdyrkninc

af

'"lrealGrnH

io l nYrJl s e :.if cksi E~t8nm d r.:; bEplan tYling.
lum tillLt.dt

P:-l det

frodning8I~d6t
d erc

,

cJted

StuduroYldo

~f den ovennævnte

til

ejerne

frol!lsætte
fredninG

fremsat

oe

(;rstatnlngskrav

til
inden

nfter'

bodor , at

anbrin-

c'[ldyrkc,

n~vnto

ffi8 ikke

i.l8. c:ko p~~ cm
i

3 uge.1
at

dnlbun-

overfor

C'vor-

orDtntningsk:rav

tilføjode,

ai'va,nJe,

i studi0øjeffi~d.

nraalerne

for

p;~n~.I:e

Grstntningssp0rgsm~let

§ 20 ville

blive

forGla~t

s~frc~t

intet

orstatnin3s-

&feørelso,

den

shm

li10d materialer

Gv')ntuelle

naturfredningslovens

taksationskommissIonen

oe:

natur-

undvi-

p8 ckramterne

om inden

er

Dot skal

~3arnt :lt

opfyldninp:

adcanc

t~ndvidero
at

til

skel

skal have

frodnint';snævnot

blev

græsning.
skure

frlDt,

ellcr

ovcrfrc~drdn~~sncBvn(;ts

fra,

mf;;dmin:iru

Opgr,-::.vninc; af ?.;rus oe

og ('pgro.vnintZ;

ikku

dl.;)"

Man anmcdr)dt;

krav

tjl

bO.l:'tset

P!J arealerne

aalbundcnl,

j.

bypntnosr,

,u'IJalern(j.

dalbunden,

i

s:3dr.m m;~ldE;, at

i henhold

~n.l

GnrUnl!lt:

rmdr..:; 8kæmmf~YlU(;indretninger

c.h-ame o{: udcrøfte

don.

al

tilladelse

at opføro

vær e forbudt

t::

t0rJ-(:

med~eler

t.u hæG eller
fin el

fladE:

f'nrbydes,

hvis

opfattel::4B

et

frorns~t

var

for

til

08.rd-

højt.
Don nævnte
ej81'

Arno

Jons

Niel~)sn,

førstnævntu
soen.

skrivf;l<J~:;

NiL:11sen i
idet

af

i:3tedet
det

var blevet

val'
ejer

25.
i'or

mnrts
dun

('plYfJt
af

1'1:')8 tlc;v

i kcndel:3en
for

mat!.

sendt
!J.nførte

,?:.'rclcjer

ovorf:r(;dnLrlCDnævnet,
nr.

3a

Faurhnlt

by,

at
Åsted

C)
\~

Anker Andrc~asen mod (..,1te

efter

r)

modta~'c:;1GEm af

skri volsen

\

.

~.if

25. rnart8 1958, at han h~.l.vde ufhændet
sin ejend()H! til TYCe JOllscm,
80m herefter
fik til88ndt
afskrift
uf skrivelsen
~f 25. marts 1958.
til lodsGjerne
om at fre~AættG erstatnineskrav
af Nielo
Niolsen,
som forl~n~t~
12-1400 kr.

0rfordringcn
blev kun b8svar~t
pr.

td.

l. i erstatning.
Da ovcrfr(~dJ;1inbsnævnet

,gf}loc1os ikke

havde

0pnBet

nogen

minde-

lig overenDkomot v\~drøY'ende orstatningSGJ10r[)JIl181et,<I,nmodede
i henhold til naturfrednincslovens
§ 20 tuksationskommissionan
om ut fastsætte
arstatningen
dE..:ti ovorfY(;dnin?snævnets

I

lllan

vedrørende
samtliGe
ejendomme p~
skr'ivnlse
nf 25. m~lrts 195(3 (J,nrivne

t.'lund1~.l.~:
•
Ved en den 4. november 1958 afholdt
tuksationsforrutninc
hc.~r tnks::t tionskomu:i s.:3ionen f 9. f: tsu ters ta tni ngerne til
de n~dGn for
an f ø r t e b G 11<.1 b .
I d~;:n oV':jnnævnte skrivE:;lne :<.f 25. marts 1958 Lldt:11te ovcrfycdnint?:sna vnet, [J. t mCiT;. først
vill e tuge ond eliG s tilline:;
ti l spo rgsm~lot om fredninscns
C8nnemførel~e,
n~r taksation8kom~issionen9
fastsætt01ce
~f clstatningskravene
for81~.
EftHr modt~g31sen Rf
taksationGkommissionens
skrivulse
af 4. november 1958 hnr avcrfY0d-

,.

nLnisnævnet
besluttet
at [:,ennemføre
frednincslov0Ds
§ l.
T h i b e s t 8 m m G 8 :
Du p:i v'Jdhæftbde

kort

nr.

Hj.

8jendommene m~tr. nr. la,
5a,
by, ÅstHJ sogn, fred8s således:
af

Opdyrkning

O{;

be;plD,Dtnlng

fornYGlGG Hf oksi.sterfmde
kun tilladt
p,~ det fl!"de

fl'cdntnt;en

med hjemrrJol

112 mE:d skru.vering
5b,

4a,

nf arHalerne

30.

ae

viste

j.

natur--

d31f'

2a ~118 af Faurh01t

forbydes,

bal tset

fra

bQP18.ntning.
Gra::::Gnincp: å i!.Y'0'OlOrn8 el'
tørre
!neal i dnlbunden,
medmindre n;:ltur-

fl'edningnrtJ C) et mc:ddeler tilL.tdt"l se til gl'Ct'SnLnt:'.. Det skal '.mdvid
re ,tære for'bud t at opføre byc;r}jn{~Gr, skure og boder,
ut 3.nbr.int;r,;

G-

hæs e l' pr und rG s ki.J..:mr.lcnde
Lndretn i.nguI' Flamt Cl. t opdy-:k», afv, weLu,
dræne Gf!. udgrøfte
ar(;8lernQ.
Opgravni.nc uf gI'US og c,ten m;,}ikke
finde

s ted

i. Clal bundon,

:JR d UD m~lde, at

Studel"ende

r

skal

der

ikke

have

0t':;

('pcrU.vrlJnf. P~l sk"r:rmterne
J;

8k(;r opfylCJnin~:; mc."dmilteri al

adgang

til

arealerne

m;~ Rko p.l I:'n
1";1'

i studieøj~med.

i,

dalbunden.

•

•

I erstatning
b8ta1es følgende
beløb:
g~rdejer J~cob Theodor Thomsen, Åsted pr. Kvissel
husmand Chr. Peter Curlscn,
"
"
husmand Thyt;e D'J.hl Jensen,
"
"
(;ardcjer· Ni8ls Ch1'. Nielsen,
ti
"
{.:~eI'(.lojer Arne Nicl<i0n,
"
"
II
C~lldejer Jens Jensen,
"

_..

.........
.........
•••••••.•

500 kr .

200 "
400 "
l. 4-00 "
1.?OO

••••..•••

"

70o __11_

~~JQQ=~J;~
al t mod runter
b(jto.lin{~ sker.

4-'/2% p.a.

fra

den 26.

august

1954 f-lt regne,

Af er s ta tningen

I
...

C[

en trediode1

med r en ter lJ.dred e s te! tl'ed i ed ele
nf hjørrinc
amtsfond.

Udsk.i__
i ftens
):H.:' k r

,

...

,.

:x: f t c:) 8

overfr0dningAnævnsts

Gt'

indtiJ

stat slLW Dc-m

l'i~ti ,.;hed

•

AGkretaT

FREDNINGSNÆVNET>

U D S K R I F T
af
Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnævnet

for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1935, den 31.December fremlagdes til Fredningsnævnets

Protokol

saalydende
Overenskomst om Fredning.
Mellem undertegnede Ejer af Guldbækskjær, Matr. Nr.l.Oaog lli af
Aasted Sogns
søndre Del, Jens Larsen Thorup Jensen og Naturfrednings...
nævnet for Hjørring Amt ved Formanden Dommer C.H.Sthyr er indgaaet
Overenskomst om, at den under Ejendommen

Guldbækskjær hørende Del af

Guldbækskjær Aadal, bestaaende af ca 25 ha Skrænter og Dalbund, bevoksede med Skov og Enebær, skal henligge fredet i Naturtilstand.

Det

fredede Areal mas ikke beplantes, opdyrkes eller bebygges, men det skal
staa Ejeren frit som hidtil at benytte det til Græsning af Kreaturer.
Hugst i den skovbevoksede Del finder Sted efter Udvisning af en af
Fredningsnævnet udpeget Skovrider.
Angaaende Offentlighedens Adgang til og Ophold paa det fredede
Areal kan der af Fredningsnævnet

træffes de til Beskyttelse af Arealet

og Omgivelser fornødne Bestemmelser,

hvorved det skal paases, at der

'~

ikke paa nogen Maade paaføres Ejeren Tab eller Ulempe.
fredede Areal udstykkes og matrikuleres særskilt, og paa dette
Nummer tinglyses n~rværende

,

t

Overenskomst som Deklaration an-

gaaende

~

Alle med Fredningen, Udstykningen

l

!

og Tinglysningen forbundne Ud-

gifter er Ejeren uvedkommende.

t,

Guldbækskjær, den 31. December 1935.
Jens Larsen Thorup Jensen
• v.

•

•

•

•
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Amt

Aalborg, den 23. august 2001.
Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg øst.

FS 38/2001: Vedrørende ansøgning om tilladelse til udbygning af landevej på matr. nr.
30e, 8a og 17 c samt 17dr Den østlige del af Åsted sogn, Faurholt by omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. februar 1967 om fredning af Åsted Ådal.

Deres journal nr. 8-70-51-3-813-0009-01.

Ved skrivelse af 18. juli 2001 har De fremsendt en ansøgning fra Amtsvejvæsenet om dispensation til en udvidelse af landevejen mellem Fluebjerg og Ravnshøj i Frederikshavn kommune på
matr. nr. 30e, 8a, 17e og 17dr Den østlige del af Åsted sogn omfattet af overfredningsnævnets
kendelse af 17. februar 1967 om fredning af Åsted Ådal.
Vejudvidelsen bliver i det fredede område på ca. 3 meter over en 160 m lang strækning.
Sagen har været skriftligt forhandlet og nævnsformanden har foretaget berigtigelse.
Det bemærkes, at vejen udgør fredningens nordgrænse.
Nævnet meddeler herved tilladelse til det ansøgte på vilkår, at der langs vejudvidelsen ikke
opsættes skilte eller foretages beplantning, der kan hindre eller skæmme udsigten over det
fredede.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

,-,'

'~'hl

0001 - I" 1/

21 AlIG, 20m

, (7

f't ..

fil) ti

/

Fredningsnævnet for Nordjyllands
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 20,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

RE&.Nl

Amt,

Aalborg, den 17. maj 2005.

Vedr.
FS.2012005:
Ansøgning om tilladelse til at nedlægge 150 kV kabel på matr.nr. 9a
Åsted by, Åsted og matr.nr. 41 Favrholr by, Åsted på arealer, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 17. februar 1967 om fredning af Åsted ådal.

Ved skrivelse af 19 april 2005 under Deres j.nr. 8-70-51-3-813-0001-05 har
De på vegne NV Net Amba ansøgt om tilladelse til at foretage en nedlæggelse af et 150 kV kabel under Åsted Å.
Fredningsnævnet afholdt den 4. maj 2005 besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

•

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. februar 1967,
hvorefter der blandt andet ikke må foretages terrænændringer. Området habitatområde, med elle- og aske skov , overdrev samt åløb et som udpegningsgrundlag og engene er omfattet afnaturbeskyttelseslovens § 3.
Nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte under hensyntagen til, at der
ved den projekterede underboring ikke foretages terrænændringer. Såfremt
det under arbejdet viser sig nødvendigt at foretage egentlige gravearbejder,
kan dette af nævnet forventes tilladt under forudsætning af, at der foretages
retablering af arealerne. Det er fredningsnævnets vurdering, at det projekterede arbejde ikke vil påvirke grundlaget for habitatudpegningen eller arealer
i tilknytning hertil. Der henvises iøvrigt til projektbeskrivelsen.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af en klage bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, så-
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[remt der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er fremsendt til:
l. Knud Erik Jeppesen,
2. Bjarne Pedersen,
3. Frederikshavn Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Tage Rødbro,
8. Per Svend Jensen.
9. NV Net Amba.

København,
att. Carsten Pedersen,

Onsdag, den 4. maj 2005 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og forhandling i

FS 20/2005:

Ansøgning om tilladelse til at nedlægge 150 kV kabel på matr.nr. 9a
Åsted by, Åsted og matr.nr. 41Favrholt by, Åsted på arealer, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 17. februar 1967 om fredning af Åsted ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Bjarne
Pedersen.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,
For Danmarks Naturfredningsforening

mødte Ejner Amtoft,

For NV Net mødte Henrik Lund,
Per Svend Jensen var mødt.
Der fremlagdes skrivelse af 19. april 2005 fra Nordjyllands Amt med bilag l
- 2.
Formanden orienterede om indholdet af Overfredningsnævnets
hvorefter der blandt andet ikke må foretages terrænændringer.

kendelse,

Claus Riber Knudsen oplyste, at området er habitatsområdc, hvor udpegningsgrundlaget er elle- og aske skov langs vandløbet, over~revet og selve
vandløbet. Området er tillige §3-område, da det er fersk eng og mose. Det
relevante areal er beliggende indenfor habitatsområdet, men er ikke en del af
udpegningsgrundlaget.
Henrik Lund oplyste, at man påtænker en såkaldt styret underboring af vandløbet og arealerne omkring dette i teknisk videst muligt omfang. På den måde undgås gravearbejder i det sårbare terrænet. Han er bekendt med, at
lodsejer Tage Rødbro, der ikke er mødt, er betænkelig ved projektet på
grund af en drænledning til åen. Idet der findes drænkort, vil det være muligt
at styre udenom denne drænledning.
Danmarks Naturfredningsforening
te.

havde ingen bemærkninger til det ansøg-

Per Svend Jensen havde ingen bemærkninger til det ansøgte.
Nordjyllands Amt henviste til sin skrivelse af 19. april 2005 og de deri
nævnte 3 alternative muligheder for underboring. Såfremt een af disse følges, har man ingen bemærkninger til projektet.
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Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte, idet det forudsættes, at underboring af ledningen sker på de lavt liggende arealer på begge
sider af åen.
Formanden orienterede om klageadgangen.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Den 2. maj 2017

FN-NJN-2-2017: Udtynding i et skovområde ved Guldbækskærvej.

Fredningsnævnet har den 6. januar 2017 fra Frederikshavn Kommune modtaget ansøgning om
fredningsnævnets udpegning af en skovrider til at forestå anvisning om udtynding i
skovbevoksninger på matr.nr. 10a, 10f, 10g og 111t Den sydlige Del, Åsted, beliggende ved
Guldbækskærvej 51, 9900 Frederikshavn. Ansøgningen er indsendt af Benny Guldbæk Nielsen.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. februar 1967 vedrørende fredning af
Åsted Ådal, Guldbækskær og Favrholt Kløfter, og overenskomst af 31. december 1935, der er en
tilstandsfredning, blandt andet med bestemmelser vedrørende denne ejendom:
”…
Ved overenskomst af 31. december 1935 er den under ejendommen "Guldbækskær" hørende del af
Guldbækskær ådal, bestående af ca. 15 ha skrænter og dalbund bevokset med skov og enebær
fredet, således at arealet skal henligge i naturtilstand og ikke må beplantes, opdyrkes eller bebygges,
men at det som hidtil af ejeren kan benyttes til græsning af kreaturer, samt at hugst i skoven kun må
ske efter udvisning af en af fredningsnævnet udpeget skovrider…”.
Frederikshavn Kommune har anmodet om, at fredningsnævnet udpeger forstkandidat Søren Hoff
Brøndum, Frederikshavn Kommune, som sagkyndig person til at forestå den pågældende
udtynding.
Kommunen har oplyst, at arealerne er beliggende i Natura 2000-område med Styrelsen for Vandog Naturforvaltning som myndighed. Kommunen har med Styrelsen aftalt, at kommunen i denne
sag kan rådgive ejeren om udtynding i bevoksningen på baggrund af dens myndighedsrolle som
fredningstilsyn, og da der ikke er tale om en anmeldelsespligtig aktivitet for Natura 2000-område.
Fredningsnævnet har behandlet sagen som en formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for
fredningsnævn § 10, stk.5.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnet skal herved udpege Søren Hoff Brønnum til at forestå den pågældende udtynding
af skovbevoksningen på matr.nr. 10a, 10f, 10g og 1111t Den sydlige Del, Åsted, beliggende ved
Guldbækskærvej 51, 9900 Frederikshavn.
1

Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. 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 Natur- og
Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i
Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.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 Natur- og
Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet 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.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Irene Hjortshøj,
3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, København,
4. Frederikshavn Kommune, geo-2017-00065,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Eigil Torp Olesen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Benny Guldbæk Nielsen.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
Frederikshavn Kommune
Den 16. juni 2019
FN-NJN-5-2019: Genopførelse af nedbrændt sommerhus.

Fredningsnævnet har den 31. januar 2019 fra Frederikshavn Kommune modtaget ansøgning om
tilladelse til at genopføre et nedbrændt sommerhus på matr.nr. 4g Åsted By, Åsted, beliggende Lendumvej 71, 9990 Frederikshavn. Endvidere ansøges om etablering af et sivedræn. Ansøgningen er
indsendt af Else og Børge Sønderby.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 17. februar 1967 om fredning af
arealer ved Åsted Ådal, der er en tilstandsfredning, som har bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger, opstilles boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger, ligesom der ikke
må foretages terrænændringer.
Det fremgår af det fremsendte materiale, at den ansøgte bygning er på 6 m x10,08 m og med kælderetage. Bygningshøjden angives at blive 5,98 m over terræn. Der er til bygningen planlagt terrasser
både i stue- og kælderplan på ca. 3,80 m x 10 m. Taget udføres som stråtag og med samme hældning som tidligere. Nybygningen bliver ca. 3-4 m2 større end den nedbrændte bygning, idet såvel
stue- som kælderetage bliver på ca. 60 m2. Bygningen opføres i træskelet, der pudses i en lys grå
farve. Kældervæggene opføres i leca, der ligeledes pudses i en lys grå farve.
Sivedrænet etableres nedgravet.
Frederikshavn Kommune har oplyst, at det ansøgte kan opføres uden væsentlig påvirkning af habitatområde Åsted Ådal nr. 8 og de omkringliggende arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 12. juni 2019. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Per Faurholt. For Frederikshavn Kommune mødte Bo Sørensen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Hans Henrik Jørgensen. For
Friluftsrådet mødte Thomas Jensen. Ejerne Else, Børge og Jeppe Sønderby var mødt. Endvidere
mødte fra Byggefirmaet Ikon Carsten Nielsen samt arkitekt Øjvind Jørgensen.
Frederikshavn Kommune havde ingen fredningsmæssige bemærkninger til det ansøgte.
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Danmarks Naturfredningsforening bemærkede, at det ansøgte falder godt ind i omgivelserne og har
ikke indvendinger mod den mindre udvidelse af bygningen. Det er forudsat, at huset fortsat har status af sommerhus, og at der fortsat er respekt omkring offentlighedens adgang.
Friluftsrådet havde henset til, at der er tale om et sommerhus, ingen bemærkninger.

Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Åsted 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.
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 må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale om
bl.a. husets størrelse og anvendte materialer, meddele dispensation til det ansøgte.
Klagevejledning
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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.naevneneshus.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
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 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.
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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. Per Favrholt,
3. Frederikshavn Kommune, geo-2019-00437,
4. Miljøstyrelsen, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Eigil Torp Olesen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Vendsyssel,
12. Else og Børge Sønderby,
13. Øjvind Jørgensen.
14. Byggefirmaet Ikon v/ Carsten Nielsen.
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