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I medfØr af Naturfredningslovens ~ 11 er der mellem ejeren
at ovennævnte ejendom, Kongstedlund, og fredningsnævnet for Aal-
borg Amtsrådskreds indgået overenskomst om fredning at ejendo~
men 1 overensstemmelse med foranstående deklaration. Det skal
bemærkes., at ejendommenshovedbygning er fredet i klasse A 1

henhold til lov nr. 137 af 12. marts 1918. De af deklarationen
om1'attede arealer er ved deres skønhed og særprægede natur a:r en

e sådan karatteX', at de 1 hØj grad findes fredningsværdige~ Area~
leme er vederlagsfrit tilbudt fredet, og offentligheden har der-
for kun adgang til de fredede arealer med tilladelse af den til
enhver tid værende ejer.
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DISPENSATIONER>

Afgøretser - Reg. n-r.: 02713.01

Dispensationer i perioden: 02-06-1994 - 10-08-1999



REG.NR. 2-1-(~. o ,

/le År 1994, torsdag den 2. juni kl. 11.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
besigtigelse i

FS 28/1994: Vedr .matr .nr. 1a Kongstedlund Hovedgaard. Etablering af slamdepot.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem, Ejvind Haslund.

For Landskabskontoret mødte Per Hounum.

For Sejlflod kommune mødte Anna-Lise Fruelund.

Ejeren, Arne Thomsen, var mødt.

:e Danmarks Naturfredningsforening var indbudt, men ikke mødt.

Der fremlagdes

1-9) Skrivelse med bilag af 21. april 1994 fra Sejlflod kommune.

Nævnsformanden bemærkede, at der på ejendommen er tinglyst fredningsdeklaration
den 16.juni 1961.Deklarationen har til formål at bevare Kongstedlunds naturværdier og
ejendommens helhedsudseende. Afgravning af terrænformerne f.eks. grusgravning og
lignende er ikke tilladt.

I
I
~

Arne Thomsen oplyste, at han har kontrakt med Aalborg kommune om aftagning af slam,
som han spreder som gødning forskellige steder i Nordjylland. I år er det tanken at sprede
og nedpløje slam på Kongstedlunds jorder, og af praktiske grunde skal man derfor have
nogle depoter, der udlægges på terræn og omgives af en jordvold på ca. 1 meters højde.
Depoterne vil blive sløjfet efter udbringningen i august-september og skal kun bruges i
år. Der sker ingen ned- eller udsivning af skadelige stoffer. Af hensyn til cykelruten over
ejendommens jorder ønsker man at etablere depoterne så langt væk fra denne som muligt
på det plane areal vest for Purkerne.

Nævnet voterede. Der var eni~ed om at godkende det ansøgte på betingelse af, at
Sejlflod kommune som miljømyndighed påser, at der ikke sker udsivning til de omliggende
arealer.

Depoterne skal være fjernet senest 1. oktober 1994, og jordvoldene udjævnet.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

.... u:
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

,~0''::""""'r i
:::C\1-\..."] l ~r:~L ,~"'[\Jrr'l""~n

Aalborg, den 1O.maj 1q95.

Arne Thomsen,
Nøvlingvej 195,
9260 Gistrup.

FS 55/1994: Matr.nr. 1 a Kongstedlund Hoyedgaard, Sdr.Kongersley. Opførelse af
stald m.y. på areal omfattet af fredningsdeklaration lyst 16/1 1961.

Fredningsnævnet godkender herved i henhold til ovennævnte deklaration Deres ansøgning
om tilladelse til opførelse af en kostald med gylletank og til udvidelse af maskinhuset.
Det er en betingelse for godkendelsen, at kostalden placeres som vist på Deres forslag
2, og at gylletanken placeres øst for kostalden.

Nævnet godkender endvidere, at vejen forlægges, så den forløber nord for kostalden
parallelt med det nuværende vejforløb.

Nævnets afgørelse, der til dels er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50,
stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende
virkning. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives
skriftligt til fredningsnævnet .•

,/

/ Sortsøe Jensen

.. kopi til
~iljfjministeriet
,Sko'l- f~~:Nntl.:l'styrelsen (p f.t>
,J.n1. ;:;jj \ ~\ \ J \'1- oo~ ~
Akt nr. \ 21
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Fredningsnævnet for NordjyJlands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Modtaget i
Skov- og N~~ll,.~h·-nlsen

.1 5 JAN. 1999

RF{~.NR. )1\'\.0\.
Aalborg, den 14 01 99

FS 69/1998: Markstakke med spildevandsslam på matr.nr. 1 a Kongstedlund, Sdr.
Kongerslev, der er omfattet af fredningsdeklaration lyst 16. juni 1961.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Aalborg Kommune, Teknisk
Forvaltning, tillige med nævnets protokollat af 6. januar 1999.

I'

Sortsøe Jensen

I . Egon Skjørbæk.
2 Guni Gram.

p. Skov- og Naturstyrelsen.
4 Nordjyllands amt (j.nr. 8-70-50-73-837-1-94.
5. Sejlflod kommune.
6. Danmarks Naturfredningsforening.
7. Danmarks Naturfredningsforening v/Bodil Bach, Storvorde
8. Kongstedlund Gods ApS,Nøvlingvej 195,9260 Gistrup.

: '. :' '" ~ '. . ~ 'f . r ~ r,

'. .
~o.I'~. ~'I ..... 1. '.":;1'~1('~ /07'- cJoo I ~



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 14.0 I 99

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Yesterbro 14
9000 Aalborg.

FS 69/1998: Markstakke med spildevandsslam på matr.nr. 1 a Kongstedlund, Sdr.
Kongerslev, der er omfattet affredningsdeklaration lyst 16. juni 1961.
Deres j.nr. 06.15GOl.

Fredningnævnet afholdt i ovennævnte sag besigtigelse og forhandling den 6. januar 1999. Der
henvises til vedlagte protokollat, hvoraf fremgår, at den ansøgte dispensation ikke kunne
meddeles, men at der fastsættes frist for etablering til den 1. oktober 1999.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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Onsdag den 6. januar 1999 kl. 10.30 foretog fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse
og forhandling i

FS 69/1998: Markstakke med spildevandssJam på matr.nr. 1 a Kongstedlund, Sdr.
KOllgerslev, der er omfattet af fredningsdekJaration Hnglyst 16. juni 1961.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsva1gte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Guni Gram.

For Nordjyllands amt mødte Jørgen Sivertsen.

For Sejlflod kommune mødte Flemming Knudsen.

For Aalborg kommune mødte Helle Strandbæk.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Arne Nielsen.

For Kongstedlund Gods mødte Arne Thomsen og Jørgen Christensen.

Der fremlagdes:

skrivelse af 6. november 1998 fra Nordjyllands amt,

Nordjyllands amts midlertidige tilladelse afJ.3.oktober 1998 med 3 kortbilag,

Aalborg kommunes skrivelse af 14. december 1998.

Nævnsformanden redegjorde for deklarationen, hvorefter fonnålet bl.a. er hensynet til
ejendommens he1hedsudseende, og hvorefter der ikke må foretages afgravning. Det konstateredes,
at et betydeligt areal er opfyldt af slambede.

Helle Strandbæk oplyste på forespørgsel, at Aalborg kommune overså, at marken, hvor på de nu
etablerede markstakke skulle ligge, er beliggende i fredet område. Markstakkene er etableret straks
efter, at amtets tilladelse af23. oktober 1998 forelå, og inden amtet den 29. s. md. meddelte, at
tilladelsen ikke måtte udnyttes. Slammet skal spredes ud på Kongstedlund Gods ApS' jorder
umiddelbart efter høst 1999. Herefter vil jordvoldene blive jævnet ud svarende til det oprindelige
terræn. Kommunen, der er ansvarlig, har en kontrakt om 6000 tons slam med Kongstedlund Gods
ApS, der ikke betaler for slammet, men får 25 kr. pr. ton slam. Godset udfører arbejderne som
kommunens entreprenør.

Det oplystes, at der hvert 5. år kan spredes slam på arealerne.

Nordjyllands amt henholdt sig til indstilling i skrivelse af 6. november 1998, hvorefter der ikke bør
meddeles dispensation.



Sejlflod komune henholdt sig til amtets indstilling.

Danmarks Naturfredningsforening fandt, at der ikke bør meddeles dispensation til etablering af
markstakkene.

Arne Thomsen oplyste, at markstakkene snarest vil blive overdækket med plastic som et led i
miijøkravene.

Endciig oplystes det, at Kongstcdlund gods }\.pS cjer 600 ha jord, hvor:ll ca. 200 ha er fredeue.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme den ansøgte dispensation. Fredningen på
disse arealer har til formål at sikre landskabet, således også mod terrænændringer. Under hensyn
til det oplyste om den meddelte miljøtilladelse fra amtet, meddeles Aalborg kommune en frist til
l. oktober 1999 til fjernelse af markstakkene og udjævning af jordvoldene. Indtil fristen kan
slambedene overdækkes i overenssstemmmelse med miljømyndighedernes krav.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



4YJ.oatagetl
Skov. o~ Naturstyrelsen

1 2 AU6. 1999

e Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 10. 08. 99

FS 40/1999: Vedr. markoplæg af husdyrgødning på matr.nr. 1 a Kongstedlund Hgd.,e Sdr. Kongerslev.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Arne Thomsen, Kongstedlund
Gods.

l. Nordjyllands amt
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening vfBodil Bach,Storvorde.

f4. Skov- og Naturstyre1sen.
5. Sejlflod Kommune.
6. Egon Skjørbæk.
7. Guru Gram

. ').:;l'.•.Ht.<l.:il..yru1son
" ,;I'J ; U '-lG - / L 11/11-0001 Oi!.
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e Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 10.08.99

Arne Thomsen
Kongstedlund Gods
Nøvlingvej 195
9260 Gistrup.

FS 40/1999: Vedr. markoplæg af husdyrgødning på matr.nr. 1 a Kongstedlund Hgd.,
Sdr. Kongerslev.

På ejendommen er tinglyst fredningsdeklaration den 16/ 6 1961. Deklarationen har til formål at
bevare Kongstedlunds naturværdier og ejendommens helhedsudseende.

Efter ansøgning meddelte fredningsnævnet den 8/6 1994 en midlertidig dispensation til
etablering af slambede på ejendommen.

Den 14. Januar 1999 afslog fredningsnævnet dispensation til etablering af slambede eller
markstakke på ejendommen, der var etableret i medfør af en tilladelse fra Nordjyllands
amt,uden at fredningsnævnet forinden havde fået sagen forelagt. Under hensyn til sagsforløbet
fastsattes frist til fjernelse afmarkstakkene til 1/10 1999.

Under besigtigelsen i sagen'tilkendegaves, at ejeren ikke kunne forvente dispensation til
placering af slambede eller lignede på de ca. 200 ha. af ejendommens areal 600 ha, der er
fredede.

Uanset denne tilkendegivelse har amtet ved skrivelse af 28. juli 1999 til nævnet meddelt, at der
er konstateret etableret markoplæg afhusdyrgødning på ejendommen. Oplægget er sket i en
grusgrav umiddelbart nord for vejen mellem Kongstedlunds bygninger og Vildmosen over for
de i den tidligere sag omtalte slambede. Markstakkene er overdækket med plastic. Nævnsfor-
manden har under en besigtigelse i uge 3 1 konstateret, at der nu yderligere er henlagt en frisk
markstak afhusdyrgødning syd for vejen. '

I overensstemmelse med den tidligere tilkendegivelse kan nævnet ikke meddele dispensation til
de nu etablerede markstakke. Det pålægges ejeren inden en flist af 4 uger at fjerne oplægget af
husdyrgødning.

~Wf~1Såg'E~lr~ra)rHMfå~L~,medførafnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og i medfør af

J.nr. SN 1996 ~ /./., 11/ /'1 - o 06/

1 2 AUG. 1999
Akt. nr. 7-s-



forretningsordenens § 9, stk. 4, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal
fremsendes skriftligt til fredningsnævnet.

Såfremt yderligere oplæg eller etablering af slambede i strid med nævnets tidligere tilkendegi-
velser finder sted, må nævnet overveje at anmode tilsynsmyndigheden om at foranledige
tiltalerejsning mod Dem.

Sortsøe Jensen
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