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År 1958, den 4. november, afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
kendelse
i sagen nr. 1292/58 vedrørende fredning af et areal af matr. nr.
2~ af Donbæk og Vangsgårde, Flade sogn.
I den af fredningsnævnet for Hjørring amt den 9. juni 1958
afsagte kendelse hedder det:
"Få foranledning af Nationalmuseets I afdeling er frednings'"
nævnet for Hjørring amtsrådskreds og de dermed i forbindelse
stående købstæder trådt i virksomhed for at behandle en sag
angående fredning af et areal af matr. nr. 2~ Donbæk og Vangs'"
går'de, Flade sogn.
Det hedder herom i museets skrivelse af 18. juli 1956 til
fredningsnævnet:
"Nationalmuseet foreslår herved en arealfredning på matr.
nr. 2 af Donbæk og Vangsgårde, tilhørende gårdejer Søren Olsen,
Sdr'. Donbæk.
Det er et terræn, der henligger i uopdyrket stand, og hvorpå
der findes et større antal (ca. 60) oldtidsmindesmærker af forskellig art. En mindre del af dette areal er allerede fredet
i 1908 og er på fredningskortet mærket 616.53-55. Gravpladsen
er imidlertid langt mere omfattende end dette areal, og da terrænet som sagt henligger udyrket og er overordentlig naturskønt,
vil Nationalmuseet mene, at der er betingelser tilstede for en
større arealfredning ••.• "
Videre er det af museets repræsentant, magister C. L. Vebæk
oplyst, at der på bakkehældet ned mod Bangsboådalen i et areal
af en længde i SV-NØ på ca. 300 m og bredde i NV-SØ på ca. 160 m
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2.
findes en gravplads fra den yngre jernaldcr uf enest8ende art
her i landet. Der er kendt 62 oldtidsminaesmærker, høje og stenkredse. Arealet har stor arkæologisk interesse, men er formentlig
også naturfredningsmæssigt set af stor værdi på grund af den
smukke og uberørte natur. Det må ønskes, at fredningen kommer til
at omfatte forbud mod bebyggelse, beplantning og opdykrning.
Nationalmuseet vil ikke sætte sig imod græsning, da mindesuærkerne tilsyneladende ikke bliver beskadiget herved.
I skrivelse af 6. november 1957 har Nationalmuseet yderligere
udtal t:
"At give ejeren fri rådighed over cllebevoksningen, således
at vi overlader til ham at fælde den, når den er tjenlig til
brændsel, ville være højst uheldigt for pladsens fredning, idet
man så risikerer, at den i lange tidsrum er delvis dækket af
ellekrat. Hvis derimod ejeren vil fælde ellekrattet hvert femte
år og så tage det brændsel, der derved fremkommer, kan vi ikke
have noget derimod."
Som grænser for fredningen er foreslået:
Mod syd og sydvest: Den i retning NV-SØ løbende bæk og videre
i ejerskellet mod matr. nr'. 2~ Donbæk og Vangsgårde, hvilket
ejerskel på det nærmeste følger bække~,
mod nordvest: ejerskellet mod matr. nr. 7 og 8 Donbæk og
Vangsgårde,
mod nordøst: en linie, gående ned igennem højskoven et stykke
inden for skovbrynet, og
mod øst: en linie gående ned igennem skoven samt det dyrkede
areal, alt som vist på nedennævnte kort.
Det må af fredningskendelsen fremgå, at fredningsnævnet i
forening med Nationalmuseet skal være berettiget til for det
offentliges regning at fjerne slåen, brombær og el efter eget
skøn, samt at større træer, der giver arealet dets karakter,
kun må fældes med fredningsn~vnets tilladelse.
For at tåle en fredning på ejendommen i det omfang, som er
foreslået af Nationalmuseet, d.v.s. omfattende såvel selve gravarealet som arealet syd-vest herfor, har ejeren, gårdejer Lindhardt
Chl'iotiansen, Sdr. Donbæk , oprindelig forlangt en er'statning
på 12.000 kr., men er senere gået med til en erstatning på
10.000 kr. samt ret til at fælde et stort, gammelt, rankt egetræ eller oppebære erstatning for træet.
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En væsentlig del af dette beløb er efter det oplyste beregnet
som erstatning for det økonomiske tab, som ejeren vil lide derved,
at han bliver afskåret fra økonomisk at udnytte den anselige stenstrøning i bæklejet og de sten, der sandsynligvis findes i bækken,
med8ns en mindre del er fastsat som erstatning for det tab, som
ejeren mulig-ris vil lidi3 derved, at ejendommens hb.ndelsværdi nedsættes som følge af tinglysning af en fredningskendelse på ejendommen.
Bjendommens nuværende ejer, gårdejer Lindhardt Christiansen
har under sagen bemærket, at det ikke h~r nogen interesse for ham
at få ret til at fælde ellekrattet hvert femte år og tage brænds18t,
og at han under ingen omstændigheder vil give sin tilladelse til,
at publikum skal have adgang til arealet.
For at få fastslået omfanget af de nævnte stenforekomster og
undersøgt, om en udvinding af disse forekomster er mulig med rimeligt økonomisk udbytte, har fredningsnævnet anmodet Danmarks Geologiske Undersøgelse samt en gruskyndig entreprenør, konsul Oscar
Madsen, Frederikshavn, om at udtale sig herom.
Efter besigtigelse af arealet har direktøren for Danmarks
Geologiske Undersøgelse, dr. phil. H. Ødum i en erklærine af
30. marts 1957 udtalt:
"at den pågældende bakke aldeles overvejende består af ler,
således at de løse sten, der findes på sydskråningen, må være udvasket af leret,
at der således ikke er chance for tilstedeværelsen af større
stenmængder i bakken (dotte er naturligvis et skøn fra min side,
og vil ejeren imødoGå dette, står det ham naturligvis fl'it for at
grave prøvohuller. Sulvom der er flere sten i leret, vil gravninGen efter dem doe under alle nmstændigheder blive bekostolig),
at jeg må finde denne stenstrøning på sydskråningen så værdifuld i geologisk henseende, at den bør medtages under fredninGon,
og under den synsvinkel, at de mange sten til 0ldtidsgravene sand:3ynligvis er hentet her."
Efter en yderligere besic;tigelse, hvorunder der tillige fandt
undersøgelse sted af nogle foretagne prøvegravninger, har dr. phil.
H. Ødum i en erklæring af 12. september 1957 udtalt:
"Kløften, som danner den sydlige begrænsninG af arealet, er
fremkommet ved l'egnvandets erosion. Det sandede moræneler, som
UdcØl bakken, er her skyllet væk, og de sten, der oprindelig lå
jævnt fordelt i leret, er nu koncentreret som en mere eller mindre
tæt stenbestrøning langs bækken.

4.
Det vil være yderst beklageligt, om alt dette ikke fredes
helt ned til bækken. Ejeren bør formentlig have erstatning for
de tilgængelige

sten, men stort set drejer dette sig netop kun

om de tilgængelige,

d.v.s.

de overfladisk

liegende

sten. Som

pr'øvegravningerne viste, kan der sikkert ikke regnes med større
Gtenwængder inde i selve bakken."
Efter en besigtigelse af arealet, herunder de nævnte prøvegravninger, har konsul Oscar Madsen, Frederikshavn,
udtalt:
"Efter min opfattelse kan der ikke være tvivl om, at der i
arealet findes væsentlige forekomster af sten og grus. De sten,
der ligger p§ skræn terne og i slugten, og som formE:mtlig er fremkommet ved udvaskning og nedstyrtning,
tyder stærkt herp8. Der
er endvidere i ejendommen beliggende umiddelbart bag ved arealet
fundet betydelige mængder af sten, og det er min erfaring, at
sådanne forekomster normalt ikke findes afsondrede, men strækker
'I
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Gig videre ud i ter-r-ænet.Under hensyn

til priserne

risler i dag, er det mit skøn, at en erstatning

for stenmate-

p~ 8.000 kr.

vil vær'e passende."
I en over sagen indhentet erklæring af 8. marts 1958 har Naturfredningsrådet udt~lt, at man m8 unse urealets fredning for at
være uf væsentlig naturvidenskabelig
betydning, jfr. naturfredningslovens

og undervisningsmæssig
§ 12, stk. l.

Fredningsnævnet,
der flere gange har besigtiget arealet, finder,
at dette omr8.de, herunder sydvestskr8ningen
med stenstrønineen,
på srund af dets skønhed, beliggenhed og ejendommelighed
og den
til omr8det knyttede store arkæologiske og, for sÅ. vidt ang.§r
stenstrøningen,
geologiske interesse bør bevares for eftertiden
dets nuværende tilstand og derfor bør fredes. Nævnet bestemmer

i

herefter, at den del af matr. nr. 2a Donbæk og Vangsg8rde, Flade
sogn, der ligger indenfor den med en enkelt skraveret bræmme
på vE.:dhæftede kort i l: 4000 anei vne gramse, vil være nt frede
således, at det p81ægges arealet følgende servitut:
"Tiletanden p8 det fredede areal m:3,ikke forandres, men arealet
skal henligge p8 samme m~de som hidtil.
Det m~ som følge heraf ikke yderligere opdyrkes eller beplanteG, ligesom det ikke må bebygges.
Den p8 arealet væronde naturlige

vegetation

sådan, dog med følgende beerænsninger:
Ejeren skal have ret til under iagttagelse
"

skal bevares

som

af fredskovspligten

at fælde træer i skovbæltet
Fri tst8ende

størTe

i nordøst.

tI'æer, der gi vel' ar-ealet dets karakter,

m8 kun fældes med frodningsnævnets
samtykke.
Selvs8ede træer af enhver art samt s18en, brombær
fjernes

ved fredningsnævnots

foranstaltning

og el kan

uden udgift

ejeren.
Der m~J.ikke p8 arealet anlægges veje eller foretages
af f'ten, grus, sand eller ler, ligesom de løstliggende

for
gravning
sten -

s8vel i bæklejet som andetsteds - ikke m8 fjernes. Egentlig afgravning eller p8fyldning af det naturlige jordsmon eller henkastning af &ffald herp8 m8 ikke finde sted.
Der mB ikke på arealet anbringes master,

boder,

skure eller

andre indretninger, der kan virke skæmmende.
Teltslagning, campering og b8ltænding - udover
,

.

.
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ejerens

eller

fredningsnævnets
afbrænding af kvas - er ikke tilladt.
Lodsejeren har iøvrigt ret til at benytte areulet på samme måde
og i samme omfang som hidtil, derunder kan græsningen og j2gten
udnyttes som hidtil.
De p8 arealet voksende bær, nødder og pvampe m.v. tilkommer
ejeren.
Der tillægges

ikko almenheden

ret til ht færdes p8 det fredede

uden ejerens samtykke.
P8taleberettiget
er fredningsnævnet

for Hjørring

umtsr8dskreds

o~~ Nationalmuseet,
hver for sig eller i forening."
Servitutten Ol' godkendt af Nationalmuseet
i skriveloe
vcmLer 1957, i hvilken

det dog sluttelig

af 6. no-

hedder:

"selvom
det er med en vis beklagelse, vi ser, at der ikke p;ives
offentligheden adgang til det smukke og interessante terræn."
Det fI'edede omr8de, der er markeret i terrænet med betonpæle ,
andrager ca. 5,4 hil.
Af de i ejendommen foruden

ejeren berettigede,

der er indvarslet

til møde i sagen - eller - for senere tilkomnes vedkommende afæsket erklæring, har Kreditforeningen
af jydske Landejendomsbesiddere meddelt, at man ikke vil gøre krav p8 nogen del af er statningssummen som afdrag på den ejendommen p8hvilende gæld ifølge
2 pantebreve p~ henholdsvis 9.000 kr. og 22.000 kr.
Den tidligere ejer ~f ejendommen, fhv. g~rdejer Søren Olesen,
Søndergade 224, Frederikshnvn,
har gjort krav på, at hele erAtat-

.
,

ningsbeløbet

udbetales

ham som ofdrng p8 pantebrev,

stort 79.000 kr .

.,

6.
der er lyst p~ ejendommen.
Frederikshavns
og Omegns Sparekasse har gjort krav PB at f~ udbetalt som afdrag p~ det af denne ydede lån, stort 30.000 kr. og
sikl'et ved pant i ejendommen,
den del af erstatningen,
som de
foranstående prioritetshavere
ikke gør krav på.
Efter at forlig forgæves ha~ været prøvet, har nævnet f~st8at
den ejeren tilkommende erstatning til 8.000 kr. med rpnter hernf

5%

p.a. fra kendeIsens dato, indtil b8taling sker.
B81øbet vil være at udbetale til fhv. gårdejer Søren Olesen,
Søndergade 224, Frederikshavn,
som afdrag pi:ldet til samme den
24. juni 1957 lyste pantebrev.
Dc. gennemførelsen
af denne fredning

findes

at være en sag af

stor betydning for hele L.mdet, vil cl en fas t Sf..J. tte erstatning være
ut udrede med 2/3 af statskassen
og 1/3 af Hjør'ring u,mtsfond."
Konklusionen
er sålydende:
"Den d el af ma tr. nr. 2,g Donbæk og Vcmgsgård e, Flade sogn, tilhør'cnde gå rde jer Lindh,:lrdt ehri stiansen, der ligger indenfor den
med en enkelt skr:J.veret bræmme PB vedhæftede kort i 1:4000 angivne
grænse, bør fredes som foran nærmere bestemt.
P~3.t~".leret
har fredningsnævnet
for Hjørring amtsrådskreds
og
Nationalmuseet,

for sig eller i forening.

hver

I erstatning for fredningen tillægges der gårdejer
Christiansen 8.000 kr. med renter 5~ p.a. fra den

1958, indtil betaling
Belø bet udbetales
224, Frederikshavn,
lyste pantobrev.
Erstatningen
amtsfond."

sker.
til fhv. g:3.rdej
er Sø ren Olesen,

Lindhardt

Sønd ergade

som afdI'ag p8 det til samme den 24. ju.ni 1957

udredes

med 2/3 af statskassen

og 1/3 af Hjørrin6

Kendelsen er i henhold til naturfredningslovens
§ 19, stk. 3,
fOlel~gt overfredningsnævnet,
som den 14. juli 1958 har besigti2et
det pågældende areal og forhandlet med ejeren og andre i Gugen
interesserede.
Overfredningsnævnet
finder herefter, at fredningen b0r gennemføres. ]'redningsnævnets
kend else vil derfor værE.'at stadfæste.
Et kort nr. Hj. 114 visende grænserne
el vedhæftet nærværende kendelse.
T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet

m.m. for det fredede

fol' Hjø rring am t den 9.

område

juni 19 tJ8 afsagte

7.
kendelse vedrørende fredning af et areal af matr. nr. 2a af
Donbæk og Vangsgårde, Flade sogn, stadfæstes.
I erstatning tilkendes der gårdejer Lindhardt Christiansen
8.000 kr. med renter 5~ p.a. fra den 9. juni 1958, til betaling
sker.
Beløbet udbetales til fhv. gårdejer Søren Olesen, Søndergade
224, Frederikshavn, som afdrag på det til samme den 24. juni 1957
lyste pantebrev.
Erstatningen udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Hjørring
amtsfond •

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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for
Naturfredningsnævnet

for Hjørring Amtsrådskreds

og de dermed i forbindelse

stående købstæder.

År 1958 den 9. juni blev der af Naturfredningsnævnet
Hjørring Amtsrådskreds

og de dermed i forbindelse

for

stående køb-

stæder i
F.S. 416/1956

angående

arealfredning

på matr. nr.

2 ~ Donbæk og Vangsgårde,

Flade sogn,
afsagt sålydende

K E N D E L S E :
På foranledning

af Nationalmuseets

I afdeling

er fredningsnæv-

net for H
ende købs
ende fred.

rbindelse
CITERET

FULDT UD I OFN K.

stå-

e en sag angå-

AF 4/11 1958

k og Vangsgårde,

Flade sog.
Det

juli 1956 til

frednings.
"Nationalmuseet

foreslår herved en arealfredning

nr. 2 ~ Donbæk og Vangsgårde,

tilhørende

på matr.

gårdejer Søren Olsen,

Sdr. Donbæk.
Det er et terræn, der henligger

i uopdyrket
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