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År 1961, den 24. juli, afsagde overfredningsnævnet på grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1299/58 vedrørende fredning af en dalstrækning øst
for Sdr. Kongerslev.

I den af fredningsnævnet for Ålborg amt den 15. juli 1958
afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 17. september 1957 henledte Danmarks
naturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg foreningens
opmærksomhed på, at der lige øst for landsbyen Sdr. Kongerslev
forekommer en lille slugt, hvortil der knytter sig ret betyde-
lige botaniske interesser •

Naturfredningsforeningen har derefter forelagt nævnet for-
slag om fredning af pågældende areal, der udgør
1,89 ha af matr. nr. 16a Sdr. Kongerslev by og sogn tilhørende

Marius Holmgaard,
0,87 ha af matr. nr. l6g sammesteds tilhørende Meta K.C. Holm-

gaard og
0,33 ha af matr. nr. l6n sammesteds tilhørende A/S Mergelgårdens

Kalkleje.
I udvalgets skrivelse er anført, at det drejer sig om en

slugt, der forløber i retning sydøst-nordvest, og at navnlig
de 2 dalsider har meget særprægede vegetationer vekslende med
det forskellige indhold af kalk i de øverste jordlag og med
forskelligheder i fugtighedsforhold og jordbundstemperatur.

Af sjældne planter nævnes Bitter Mælkeurt, som egentlig
er hjemmehørende i mere kontinentale egne, og som her i landet
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kun findes på få iSOlerede lokaliteter i Nordjylland, og den
østeuropæiske steppepiante, Glat Rottehale, samt Blodstillende
Bibernelle, Vingefrøet Bibernelle, Bakke-Fnugurt og Dansk
Kambunke. I kratbevoksningen i dalen findes Blandt andet Korsved
og Rød kornel og rig bevoksning af planter som Etbær, Liljekon-
val, Druemunke, Nældebladet Klokke og Kant Konval.

Som fredningsbestemmelser for det pågældende areal, der
er vist med farver på et til sagen afgivet rids, er foreslået:
l. Der må ikke foretages indgreb i terrænets former. Afgravning,

opfyldning eller planering kan således ikke finde sted. Af-
fald må ikke henkastes inden for området, og der må ikke an-
lægges veje ned gennem dalen.

2. Der må i fredningsområdet ikke placeres nogen form for be-
byggelse, ejheller skure~ boder, master eller andre skæmmende
indretninger.

3. Are~let må ikke tilplantes, og uopdyrkede områder må ikke
opdyrkes eller gøres til genstand for nogen anden behandling,
der kan være til skade for den herværende vegetation. Denne
må således heller ikke behandles med ukrudt- eller insekt-
bekæmpende midler.

4. Græsning og høslet må kun finde sted i et sådant omfang, at
vegetationens nuværende karakter ikke ændres.

5. De ti13tedeværende krat skal bevares, og der må her kun fore-
tages hugst efter nærmere forhandling med nævnet.
Nævnet har besigtiget arealet den 10. maj 1958.
Ved besigtigelsen viste det sig, at der af A/S Mergelgården

var etableret meget store kridt grave på matr. nr. 16n, og at
en del af overjorden fra udgravningen med Marius Holmgaards
tilladelse var kastet på matr. nr. l6a, derunder på et område,
der er omfattet af fredningsforslaget.

Kridtgravene på matr. nr. l6n og anbringelse af overjorden
langs med det vestlige skel af matr. nr. l6a og delvis på
rnatr.nr. 16a virkede skæmmende på landskabet i en sådan grad,
at områdets landskabelige skønhed i høj grad er ødelqgt.

I det umiddelbart efter besigtigelsen afholdte møde, hvor-
til lodsejere og panthavere og andre berettigede var indkaldt,
oplystes det, at matr. nr. 16g var afhændet til gårdejer Chr.
S. Theil, der ligesom de øvrige lodsejere havde givet møde.

Alle 3 lodsejere protesterede mod fredning og fremsatte
krav om erstatning under hensyn til den allerede i gang værende
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industrielle udnyttelse af arealerne til kriQt~dvinding.
Efter det oplyste er der knyttet så betydelige økonomiske

interesser til den industrielle udnyttelse af arealerne, at de
erstatningsbeløb, der ville blive tale om, overstiger, hvad
der måtte findes forsvarligt i fredningens interesse.

Det besluttedes derfor, at den begærede fredning ikke bor
ske.

Herved bemærkes, at fredningen af de på arealerne liggende
høje, der har hjemmel i naturfredningslovens § 2, ikke berøres
af kendelsen."

Konklusionen er sålydende:
"Den begærede fredning af arealer af matr. nr. 16a, 16n

og l6g Sdr. Kongerslev bør ikke finde sted."
Kendelsen er indanke t for overfredningsnævnet af Danmarks

Naturfredningsforening ved skrivelse af ll. august 1958.
Overfredningsnævnet har den 6. juli 1959 besigtiget de på-

gældende arealer og har ved skrivelse af 25. november 1959
anmodet Danmarks Geologiske Undersøgelse om en udtalelse ved-
rørende den økonomiske betydning af den industrielle udnyttelse
af arealerne, herunder om størrelsen af kalkforekomster (kridt),
disses tilgængelighed og placering i forhold til gravhøjene.

Danmarks Geologiske Undersøgelse har efter foretagen besig-
tigelse i skrivelse af 23. marts 1960 oplyst, at kridt brydning ,
væsentlig i form af produktion af kridt til jordforbedring, i
pågældende egn har ret stor økonomisk interesse. Kridtet kommer
tæt frem til overfladen i bakkeskråningen på matr. nr. l6Q og
må formodes også at ligge under matr. nr. 16g og strække sig
op under gravhøjen på matr. nr. 16~. Under besigtigelsen har
undersøgelsen konstateret, at gravning er i fuld gang på matr.
nr. 16nt og at en del af den afrømmede overjord ligger på
matr. nr. 16~. I betragtning af at der således allerede er
bundet store summer i kridtgravning på dette sted, har under-
søgelsen ikke kunnet anbefale en standsning af gravningen.

Da overfredningsnævnet herefter ikke finder at burde fremme
frednings sagen , vil fredningsnævnets kendelse være at stadfæste.

T h i b e s t e m m e s :
Den af fredningsnævnet for Ålborg amt den 15. juli 1958 af-
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4.
sagte kendelse vedrørende fredning af en dalstrækning øst for
Sdr. Kongerslev stadfæstes.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.
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