
02746.00

Afgørelser - Reg. nr.: 02746.00

Fredningen vedrører: Lundshøje

• Domme

Taksatio nskommiss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 28-05-1962

Fredningsnævnet 11-12-1961

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>

.-.!



REG. NR. ~lyt

UDSKRIFT

af

Ov~RFREDNINGSN~~TS KENDBLSESPROTOKOL

År 1962, den 28. maj afsagde overfredningsnævnet på
grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende

K e n d e l s e

i sagen 1536/61 vedrørende fredning af parceller af ejendommen

• matr. nr. lQ, Lånhuset ved Kielstrup sø •

I den af fredningsnæ~lnet for Ålborg amtsrådskreds den
ll. december 1961 afsagte kendelse hedder det:

"Ved skrivelse af 20. april 1961 har rckvircnten9

Danmarks naturfrcdningsforening9 begært fredningssag rejst
vedrørende de nærmeste omgivelser af Kielstrup sø på nord-
siden af Mariager fjord. Af skrivelsen skal citeres følgen-
de: "Bakk01andskaberne omkring Mariager fjord hører til de
most storslåode. landskaber i vort land.n

: "Et af do ::'lostJ2larkante parti8r af dette område er
l&ndskabet omkring Kiolstrup søj som skærer sig ind mel-
lem bakkerne på fjordens nords ide 9 omtrent lige overfor Ma-
riager. Fra alle Gider skråner bakkerne ned mod søen. Nord
for søen er don største del af området skovbevokset9 væsent-
ligst med rA18træer9 medens der vest og syd for søen findes
lyngbevoksodo arealer imellem små træbevoksodo partier. Den
stejle skrænt ud mod Mariager fjord9 som er furet af talrige
dybt indskårne dal-slugter 9 rummer meget smukke bevoksninger
af høje enebær."

li Fra bakkGdragct Lundhøj vest for Kielstrup sø9 hvor dur
II'
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laf

findes 2 gravhøje og reste~andre, har man un gansko enostå-

ende udsigt OVGr Mariager Fjord og Kielstrup sø."

Hereftor følgor en b8skriv~lse af dot område~ der

gennemstrømrrles af Karls Møllebæk, og en oDtalo af det store

antal ejendomme, der ønskes inddraget under fredningen, hcr-

under blandt andGt matr. nr. Ib af Laånhus, Ouo sogn og 7~

af Krogen? Valsgaard sogn, tilhørende ejendomshandler M.C.

Søndorskov? Hobro.

Skrivelsen slutter med en tilkund8giv~lsG af frcd-

• ningens foreslåede omfang. Heraf Sk2i blandt andat fremhæ-

vcs~ Området må ingensinde bebygges? ligesom opstilling af

boder, master og andre skæmnlende indretninger ikke skal være

tilladt. Eksisterende lyngarealer må ikke opdyrkes? og be-

stå~ndo bevoksning af enebær må ikke fjernes.

Nævnet foretog den 22. s.m. besigtigGlscsforrctning.

Det konstaterodes, at der på ovennævnte matr. nr. Ib, der er

beliggendo på et højdedrag lige vest for søen? findes fire

oldtidshøje. Fra don største af disse, Lundshøj kaldot? (na-

tionalmusuets 1713~nr. 31) er der Gt vidt udsyn over det til

fredning for~slåed8 aroal? der karakteriserGs vod sin til-

syneladonde uberørthed.

(Kun få huse er synlige i dot smukke og storslåede landskab).

Det blev endvidere konstateret~ at ovennævnte Sønderskov var v

ved at udstykke arealerne omkring Lundshøj til sommerhusbe-

byggolse. Søndorskov, der blev antruffet SalillTIGnmed land-

inspektør Holger Jensen, Hobro, blev gjort bekondt med? at

fredningssag ville blive rejst i nær fremtid~ og at denne

blandt and~t ville omfatte Sønderskovs hGrorillLandlodegrunde.

Den 12. maj 1961 blev det indledende fredningsmøde
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af grundene omkring Lundshøj i ovorværelse af repræscntan-

tor blandt andet for rekvirenten og naturfr~dningsråd8t.

De en. 50 mødonde lodsej~re protesterede mod fredning.

Efter nogle senere besigtigolsesforrctninger blGV

der den 13. juli 1961 afholdt en ny besigtigels~sforrGt-

ningj hvorunder tillige nationalmusoet var repræsentor~t.

Da dot mått~ antagcs9 at der til sQgons bohandling

•
ville hengå længere tid9 da Sønd~rskov hår oplyst 9 at han

ved skøde af 28. februar s.å. - altså flere måned~r før

den nugældende naturfredningslov trådte i kraft - har købt

de heromhandlcdo grunde for 37.250 kr.? og ~ han har an-

ført? at han vod r~jsning af fredningssagon er kommet i en

alvorlig økonomisk situ&tion v~d ikkc9 som påregnet9 at

kunne sælge grundene for d0rvLd U~ bliv0 i stand til at

bcrigtig~ nævntL købesum? har nævnet ment at burde imøde-

ko~~e donnvs ønske om særskilt at fremme sagen for hans

vedko~~endc9 hvorfor hans sag er udtagot ~f den øvrige

: fredningssag.

Da sag~n bl·~v rejst udgjordo de haromhandl€do to

parccller matr. nr. lb La~nhus og 72 Krog~n i forening en

landbrugsejendom? og Søndorskov havde på dette tidspunkt

ladet 15 parceller afsættu i marken som at lod i sin ud-

stykningsplan. Efter dorom freITlsatbegæring har landbrugs-

ministeriet vod skrivelse af 14. oktober 1961 ophævet

landbrugsnoteringen? hvorefter ejendommen er udstykket i

overonsstolITmolse mod udstykningsplanon. De 8 af disse par-

ccllLr har Søndorskov med godkendelse af fredningsnævnot

og rekvirenten solgt for ca. 33.700 kr. oller svaronde til
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don mLd køberen før rejsning ~f fr~dningssngen aftalte kø-
besum. Af disse 8 parccllor9 der derfor udgår af denne frcd-
ningssag9 skal nævnes matr. nr. l~ Lannhus9 der - bortset
fr2 et mindr~ areal klart omfsttos af naturfrcdningslo-
vens § 29 stk. l og § 25~ stk. 2. Inden salgot til købcren~
købmand Thucn~ Ålborg~ har denne måttet indgå på at l~de
parcGll~n ved tinglyst deklaration underkaste en rot vidt-
gå8nd~ fredning mod at få tilladolse til at opføre et en-
kolt sommerhus. Det samme Gr tilfældet med matr. nr. 7c
Krogen og lf Laanhus~ modens do rostur~nde 5 parceller er
solgt til landboere til landbrugsmæssig udnyttelse~ mod at
parcellerne underkastes frudningsmæssigc bostemmelser.

Herefter omfatter nærværende kondolse kun d~ roste-
rende 7 parceller9 alle af Laanhus9 Ouo sogn~ dor er ma-
trikulcrct sål~dos:
matr. nr. lb:På denne parcel er beliggende do gamle land-
brugsbygningGr~ der er i sn sådan forfatning~ at dcres ø-
konomiske værdi skørlllcstvivlsom. I vestskollot ind mod

: matr. nr. 7~ Krogun9 Valsgaard~ findes en rækko gamle kam-
pcsten~ for~entlig roster af det gamle sogneskel.
Matr. nr. li: Disse to parcellor ur de vestlige9 herefter

følger do to midterste:
Matr. nr. lk: På denne er boliggend~ en oldtidshøj (1713-

nr. 30) i kort afstand fra det sydlige skel.
Matr. nr. l~: På denne ligger den tidligere omtalto Lunds-
hø j (l713-'nr.31).

De østlige tre parcellsr er følgende:
Matr. nr. ll~ l~ og l~.

Nævnet findo~ at disse 7 parceller indgår som et
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overordentligt smukt led i det storslåede landskab 9 og at

d~ i medfør af naturfredningslovens § l bør undorkastes fred-

ning. Dc må herefter ingensinde bebygges 9 udstykkes oller

boplantcs. D~ på arealerno værende to oldtidshøje (1713-30

og 31) bør frilægges lo mct~r fra højfod og således, at den

på disse værondo træ-og buskbuvoksning~ bortsGt fra cg,

fjernes. Bestående cnubærbevoksning bør opretholdes på alle

7 parc~ller. nen på watr. nr. lb værondJ bebyggelse må ikke

uden fredningsnævnets skriftlige godkendelse o~byggGs; mon, en sådsn godkGnd~lsu kan dog forvent~s givet, når tegningen

hortil efter nævnets skøn udviser, ~t don projekt8rode be-

byggeIse ~r afstemt efter naturen. Bn sådan bygning og

evontuelt soners fled nævnets skriftlige godkendelse fore-

taget ændring skal med hensyn til dot ydre stedse vedli-

geholdos på en Gftor nævnets skøn passende måde. Den til

grund for en godkendelse liggende tegning og beskrivelse op-

:
bevares i nævnets arkiv af hensYn til kontrollen. På dette

matr. nr. (Ib) må i nøje tilslutning til bygningerne anlægges

have inden for Gn afstand nf 50 m~tcr fra disse. Dc oven-

for omtalte kampesten i vestskollot på matr. nr. Ib må ikke

fjernes, flyttes oller beskadiges. Grusgravning på dette

matr. nr. må uden nedennævnte påtaloborettigedos skriftlige

godkendelse ikke finde sted - udover til ejcndorr~ens oget

brug ( til husbehov) .

Alle 7 parceller skal st~dsc henligge uindhegnet og

i naturtilstand (bortset fra den rnatr. nr. Ib ovenfor til-

lagte begrænsede ret til havoanlæg). Mester, skuro9 badur

og andre skæmmonde irldretningcr må ingensinde anbringes på

disse arealer. J2hdring i tcrrænformornc må ikke finde stod9
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sådan ~j heller grusgr~~ling (cfr. den ovenfor omtalte matr.

nr. Ib tillagte begrænsede rot). Camping og brug af trans-

portablo radioappar8ter er ej tilladt.

Offuntlighedon har kun adgang til matr. nr. li, lk,

l!, l~, l~ og l~ alle af Laanhus. Adgangen til matr. nr. Ib

tilstedes lcun med tilladelse af den til enhver tid værende

ejor. Nævnot forbeholder sig dog at begrænse en sådan ad-

gang, hvis denne efter nævnets skøn ville kOmDe i strid ~ed

fredningens formål, nonlig at skabe fredfyldte områder. Næv-, net forbeholder sig endvidere med hensyn til de andre

seks percollcr sen2re et udfærdige et ordonsrcgl~ment til at

regulere offentligh~cons adgang hertil, herunder eventuelt

at anvise Ggnet st:.::dtil park-.;ringaf motorkøretøjer, ligu-

som de påtaleberettigedo, såfromt udviklingen reatte tilsige

det, tillægges rot til at påviso dertil egnet plads for op-

førelse af toilotrwti.

Sønderskov har don 7. oktobor 1961 påstået sig til-

kendt orstatning i d~t om~ang parc~110rne underkastes frod-: ning, hvilken orstutning specificeres således:

Matr. nr. Ib (25430 m2 heraf 1260 n2 vej) .•.•... 4.000 kr.

under forudsætning bl~ndt andot af

at en frodning ikko ~~ndrGr ombyg-

ning, og at udnyttelse af parcellen

ved grusgrav, beplantning af frugt-

Matr. nr. li

træ~r ~llcr lignundo ikke hindros,
2(9152 m ) o. e o o. o o ••• o ••••• o. ~. o o o. o 9.000 kr.

Vod skrivelse af 3. juli 1961 til-

bød Herluf Knudsen, Vestorbro, Ål-

trsp. 13.000 kr.
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trsp. 13.000 kr.

borg? at købe den for 9000 kr.?

mon annulleredo handelen på grund

af frcdningssagcn9

Matr. nr. lk (24140 m2 heraf 450 2 .)m ve J , ••••• 21.900 kr.

Ved skrivolsG ~f 2. april 1961 til-

bød fru~. Thoby? Søndervigvej 113?

, Matr. nr.

V&nløse9 at købo den for 91 øre pr.

m2 Gl10r for 21.900 kr.
2112 (7930 In) ...• 0."0.0.0.0 ••••••• 0 ••• 5.000 kr.

Nlatr. nr.

(delvis med ældre plantage)

11 (8450 m2) )
)

1m (10050 m2) og )
2 )

In (19250 ID ) )

37.750 kr.

77.650 kr.

Vod crstatningsbcregningon vedrørende de

sidst nævnte 6 PQrcollor er forudsat total fred-

ning? og dor er frcDsat krav Oll9 at staten ovor-: tager dissu med tillæg 3f grundstigningsskyld

2.000 kr. 9 hvorhos Sønderskov? i tilfælde af sc-

n0ro frigivelse fr~ frodning mod derpå følgon-

de bortsnIg? har t2g0t st nærI:J.urei nævnsproto-

kollen formuleret forbehold.

Det pågældendu orst~tnin6skrav har Søndorskov

forhøjet ydorligcrc med o •••••• o •• o •• o o • D • o o ••• -.....;;;;..,,;;-------1.500 kr.

til ialt 79.150 kr.

idet han har oplyst 9 at den one af de af hallisolgte pnr-

celler or mageskiftet for en rot til en sti over køborGn?

L~o Sørensens cj~ndolli?nedtil søon9 hvilken rot var nftalt
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.,
til 1.500 kr. Den pågældende parcel har ofter d~t oplyste
et åreal på 11.000 m2. Don sti1 der var bestemt son fæl10s
sti for sonmorhus~jcrnc bliver nU1 Gftcr Sønderskovs vi-
dore anbringende, værdiløs. DGt summe 0r tilfældet mud en
af ham ligeledes til fælles brug for sor~lerhusejernc ved
søen for 3.250 kr. indkøbt engparc~l.

Sønderskov har endelig påståGt sig tilkendt erstat-
njng for adv0katnssist~ncc og udgift til landinsp~ktør.

Af de sålcdos fredede 7 parceller har matr. nr. 1m, og In D.od øst fællos grænse Illodskovejendomnen, matr. nr.
12 LaQnhus1 hvis cu. 33 ha. store s3mrnenhængendo skov stræk-
ker sig ud til nævnte grænse i helo dens udstrækning.

Af hensyn til erstatningsspørgsmålet skal bemærkes1

at nævnot - i dot omfang der, hvis fredningss~g ej var

"
rejst, hJvdG værc;t frcDs~lt andragendo om dispensati0n fra
bestCITmlGlsen i naturfredningslovens § 25, stk. 2 (og dens
§ 2, stk. l) - ikke ville ho.vc imødekomme"t ot sådant andrn-
gonda, bortset fra ,at man ville have dispenseret Illedhensyn

: til parcel, mntr. nr. lk9 vedrørende § 2, stk. l (100 meter-
zonen frQ oltidshøj). Efter foretaget udregning har land-
inspoktør Bøgeholt Laurs~n, TorndruP1 ved erklæring af 19.
oktober og 13. novombor 1961 oplyst, at matr. nr. II, l~ og

helt
ln/omfatt')s af den i nævnt", lovs § 25, stk. 2, omtalte 300
mGter-zon~, medens det af erklæringen fr0mgår, at denne be-
stemmeIse i forbindolse mod rGglcn i § 2, stk. 19 bevirker 1

at d8suden følgende arealer af nedonnævnte L'latr.nr. omfat-
tos af de nævnte zoncr~

Matr. nr. Ib
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Matr. nr. li 325 2Q

l~ .•••.•• fuldstændig.

Nævnet skal bemærko følgende:

Efter det forGliggGndc~ herunder de nævnet forelagte bevis-

lighcderj findes dot godtgjort eller dog i høj grad sand-

synliggjort1 at Sønderskov~ hvis frodningssagen ikke var

blevet r~jst~ ville have værot i stand til at sælgo ao hor-

omh~ndledc grundo~ omend ikko for alle grundes vcdkolilffiende

fuldt ud til de af hem påståedo prisor1 idet grundenes

handelsværdi nå påreGnos at blive noget ncdsat1 såfremt

køberno var blevet gjort bLkendt med de hcromhandled~; zoner.

TIet findGs således godtgjort~ Qt h~n ville kunne ha-
2ve solgt matr. nr. li for 9.000 kr. eller ca. l kr. pr. B ~

medens den gonn~Dlsnitlig~ pris for dG frå nærværende frod-

ningssug udskilte foromtalte 3 pare~ller (watr. nr. l~

1aanhus9 7~ Krogvn og lf LQanhus) andrager ca. 70 øre pr.

m2• TIc natr. nr. li ved fredningen må antages at være uden

økonomisk værdi for Søndorskav? vil der i ~rstatnin€' være

at tillægge haillfor donne grund 9.000 kr. Vedrørende matr.

nr. Ib skal bemærkes 1 ~t denne ojendom? ligesom do tre lige

nævnte matr. nr. ~ der holdos uden for nærværende frednings-

sag, må antages egnet til salg til sommorbeboelse. TIa Søn-

derskov? som tidligur0 anført? har været i stand til at

sælge disse tre grunde til don før frodningssagens rejsning

aftalte købeslli~?må det Qntages~ at matr. nr. Ib også vil

kunne sælges til en kvadr~tmeter pris~ der svarer til den

for de tro grunde opnåede pris~ uftorsom matr. nr. Ib i

fr~dningsmæssig honso0ndc ved kendelsen er behandlet på væ-

sentlig snrune måde som disse grunde. TIer vil derfor ikke
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være at tillægge Søndorskov erstatning for dunne grund.

Med hensyn til matr. nr. 11, l~ og l~ skal bewærk8s~
at disse alle omfattes af 300 meter-zonon, hvorfor diss8
grundc~ da dispensatior ikk~ kunne forventea mGddclt~ må
antagus kun ::::.tkunne sælges til plantLlgebrug~ idet jor-
dens boliggenhsd i kuperet olIer skrånendo terræn næppe gør
don egnet til landbrugsmæssig udnyttolse~ hvorfor der for
disse tre grunde kun vil være tillægge Sønderskov ~n for-

2holdsmæssig mindr~ Grstatning på 25 øre pr. m .

~\

Hvad angår matr. nr. lk skal beNærkes~ at af denne
2 224140 m store parcel, om!atte~ tie 1,7~~u af 300 meter

2zonen, hvorhos o.f det resterende ~n·l.aldækkes 7440 m af
100 meter zonen? således at der hereftur til rest kun bli-
ver Gt smalt areal på 980 1]12 lo.ngs dut nordlige skel. Som
oven anført skal bomærkes~ at nævnet vedrørende denne par-
cel~ såfrumt fredningss2g ej var r~jst, og ansøgning om dis-
pensation for bestcLllllulseni naturfrodningslovuns § 2~ stk.

I
l~ var fre~sat~ ville have meddelt en sådan dispensation
til opførelse af et enkelt hus på det 8420 m2 store areal~
d~r ikke omfattedes uf 300 metor grænsen. Der findes hor-
ofter at burde tillæg~es Sønderskov urstCltning for dette
sidst0 areal. Da der foroligger oplysning om salg til hun-
holdsvis l kr. og 70 øre pr. E1

2, findes erstatningen herfor
passende at kunn~ fastsættes til 85 øre pr. m2• Da det ma an-
tagos~ at en køber gjort bekGndt med 300 metor zonen ikke
ville hLlve giv~t så meget fGr de resterende 15702 m2, vil
erstatning herfor skønsmæssig være at ansætt0 til 40 øre
pr. m2

9 idet ved f2stsættelsen heraf tages hensyn til, at
det drujer sie om Gt rulativt stort areal.
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~ndclig skal vedrøronde matr. nr. l~ anføres? at donno

grund? dur fuldstændig dækkes af 100 motor zonen og til-

lige delvist af 300 meter zonen? og som bortset fra skGllet

til matr. nr. lk 2fgrænses af vejo? næppu har nogen større

hand~lsværdi? dels på grund af nævnte forhold? og dels for-

di Lundshøj dækker det meste af dens østligv del. Medens

vejenes placering og det skrånonde terræn formentlig gør

det øvri&G areal uegnet til landbrugsmæssig udnyttelse?

vil den for~cntlig under respekt af bcsterunelscn i natur-

fredningslovens § 29stk.l kun kunne have en vis mindre værdi

som plantage arc81. Da fredningen ikke er til hinder fer

en fortsat drift Jf plantagen? dor ferofandtcs før dGn l.

marts 19619 vil der - under hensyn til at fredningskcndel-

son udvidor den i lige nævnte lovbestelillTIelseindeholdte for-

skrift OD 5 m~tors frihold~lse fra højfod til lo meter -

aleno være at yde erstatning for denne udvidelsc9 hvilken

erstatning skønsmæssig ansættes til 100 kr.

Med honsyn til erstatningskravet vudrør~nde stien

I og engparcellen skal bemærkes? at stien? uanset fro dningen ?

ikke k3n anses 2t være helt uden økonomisk botydning i for-

bindulso med salg af matr. nr. lb. Nævnet finder dog? uan-

set detto9 at udgiften til dens erhvurvclsc bør erstattes

fuldt mod de påståede 1.500 kr. Da derimod englodden må

antages at kunne sælgos igen uden tab? find~s udgiften til

købet af denne ikke at burde erstattes.

DGn Sønderskov tilkommende erstctning udgør hcrof-

ter følgGnde:

Metr. nr. Ib o kr. øre

li 9.000 kr.co øre
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:tv1atr. nr. lk ...

28420 m a 85 øre 7.157 kr.

15720- 6. 40 øro 6.288 ••....• 13.445 kr.ooøre

Matr. nr. ll~ l~ og l~
37750 rn2 ~ 25 ør0 •••.....•.......• 9.437 kr.50øre

f{1ntr. nr. 112. ••••• Q •• o •••• o •••••••• 100 kr.ooøre

Zrstatning for sti ...•....•.•...•. 1.500 kr.ooøre

33.482 kr.50øre

Til dækning af udgift til ndvokatassist~ncej, lnndmåling m.v ..••......•................ 3.500 kr.ooøre

36.982 kr.50øre

Dor vil h~rQfter være at tillægge Sønderskov i or-

stcttning nævnte 33.482 kr 50 øre; tillige med renter heraf

5% årlig fre den 7. oktober 1961~ indtil betaling sker

sa2t til dækning af udgiftor 3.500 kr.? d~r alt vil være

at udreda mod 3/4 af stQtsknssen~ 1/8 af amtsfondon og 1/8

nf Hobro kO@T~unc indGn 15 dage efter donne kendelso er on-

dclig. Af andre i oj0ndor~len berettigede er ikke nedlagt, påst~nd om andel i erstatningen.

Nærværende k8ndclsQ vil være at tinglyse på de af

kendelsen omfattedo 7 cj8ndo~0 med priuritetsstilling forud
~or pantehæftelser og byrder med DaTh~arks naturfrednings-

forenine og fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskrods som

påtaleberettigode."

Konklusionen ar sålydonde:

"LjGndo~~en0~ natr. nr. lb~ li~ lk? 19~ l~ og l~ alle

Laanhus~ Oue sogn~ tilhørende ejemdomsnæglcr M.C. Søndor-

skov? Hobro~ bør underkastes fredning som ovenanført mod

Danmarks naturfredningsforening og fredningsnævnet for Å1-
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borg amtsrådskreds som påta18ber~ttigode.

Der tillæggos M.C. Sønderskov i erstatning 33.482
kr. 50 øre tillige med renter heraf 5% årlig fra den 7. ok-
taber 1961, indtil betaling sker samt til dækning af ud-
gifter til advokatassist2nco, lGndmåling ~.v. 3.500 kr.,
der al t uc1r8d0s med 3/4 eLf statskassl:n, 1/8 ef 2mtsfonden
og 1/8 af Hobro kelTIL1uno,indon 15 dc"go cfter et denn\) ken-
~ l d 1° IIae~se er en o 19.

Kend~lsen er forelagt ovorfrGdningsnævnet i medfør
af naturfredningslovens § 19, stk. 3 og i~d2nkot nf ejeren
og af Hobro kOlmnunc.

Overfredningsnævnet h2r don 6. april 1962 besigtigot
ej~ndorn~en og forhandlet mod fru E.M. Sønderskov cftur at
hendes m~nd, ejendomsmæglor Søndorskov, er afgået ved døden,
samt med fruens advokat, landsrGtssagf2r~r MikCl Jensen,
Hobro. Lndvidero l:r der forhandl" t med repræsentanter for
Ouo-Valsgård sogneråd, Hobro kommune og det lokc:le skovtil-
syn.

Ovorfrodningsnævnet ken til træde, Qt den omhcLndlede
Gjcndon fredes, for så vidt angår matr. nr. Ib som i ken-
delsen f2.stsat, og for så vidt angår de øvrige 6 matr. nr.,
sålodes at disse afstås til staten. Overfredningsnævnet
har fremsat tilbud aE en sa~lct 2rstatning på 43.000 kr,
hvorved det ,-'rtaget i betragtning, at bebyggelse på natr.
nr. l~ ikke havde været udelukket efter de før ikrafttræ-
d~lsen af naturfrodnings~ovGn af 16. j~~i 1961 gældundo
regler.

Overfredningsnævnots urstatningstilbud er blevet ac-
ccptoret under den forudsætning, at det vedrørende matr. nr.
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'. Ib præciseros9 at dor i stedet for de eksisterende bygninger

kan opføres et hus 9 hvis udsGond0 og bGliggenhed skal god-

kendes ef fredningsnævnet. nenne præcisering k~n overfrcd~

ningsnævnet tiltræde.

Mod hensyn til fordelingen af Grst~tningsudgifternc

bemærkes 9 at lovens aluindcligo ford~lingsruglGr vil vær~ at

c.nvcndll.

Kendolsen vil herefter være at st~dfæstc mod de

•
næ~~tG ændringor •

Et kort nr. Ål.l08 visende grænserne for dot fredede

onrådc Gr v~dhæftot nærværende kendelse.

T h i b e s t G m n e s :
Den af fredningsnævnet fur Ålborg amtsrådskreds don

., ll. december 1961 afsagt e kendelse vedrørende fredning nf

Oue sogn st~dfæstos mod de af dot foranståonde følgende

ændringur.

I erstQtning udc~talos dor fru E.M. Søndorskov 43.000, kr. med med rente 5 % p.a. fra den ll. december 1961 at regne>

til bataling sker.

~rstatnine med rcnt0r udr~dGs med 3/4 ~f statsk~ssen

og 1/4 af Ålborg amtsfond og do i amtsrådskredsen beliggen-

do købstadskoiMluner efter folkotali henhold til den senest

offentliggjorte folkotælling.

Nærværende kendelse tinglyses som adkomst for staten

Laanhusot9 Ouo sogn. Udskriftons rigtighed
bdkr.æftos-;- "

~.::.., j", T•• ...,~.'"_. ,
I

P.Bjørn
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Ved skrivelse a~ 20. april 1961 har rekvirenten, Dan-
marks Natur~rednings~orening, begært ~redningssag rejst vedrØrende
de nærmeste omgivelser a~ Kielstrup SØ på nordsiden af Mariager
~jord. A~ skrivelsen skal citeres ~Øl~ende: " Bakkelandskaberne orn-
kring Mariager ~jord hØrer til de mest storslåede landskaber i vort
land. II

ti Et a~ de mest markante partier a~ dette område er land-
skabet omkring Kielstrup sø, som skærer sig ind mellem bakkerne på
~jordens nordside, omtrent lige over~or Mariager. Fra alle sider
skråner bakkerne ned mod søen. Nord ~or sØen er den største del a~
området skovbevokset, væsentligst med nåletræer, medens der vest
og syd ~or sØen findes lyngbevoksede arealer imellem små træbevok-
sede partier. Den stejle skrænt ud mod Mariager ~jord, som er ~-

'ret a~ talrige dybt ind skårne dal-slugter, rummer meget smukke be-
voksninger af hØje enebær."

ti Fra bakkedraget LundhØj vest ~or Kielstrup sØ, hvor
der ~indes 2 gravhØje og rester a~ andre, har man en ganske enestå-
ende udsigt over Mariager ~j ord og Kielstrup sØ."

Here~ter ~Ølger en beskrivelse a~ det område, der gennem-
strØmmes a~ Karls l',;Øllebæk,og en omtale a~ det store antal ejen-
domme, der Ønskes inddraget under fredningen, herunder blandt an-
det matr. nr. l~ af Laanhus, Oue sogn og ~c a~ Krogen, Valsgaard
sogn, tilhØrende ejendomshandler M. C. SØnderskov, Hobro.

Skrivelsen slutter med en tilkendegivelse a~ ~rednin-
gens ~oreslåede omfang. Hera~ skal blandt andet ~remhæves: Områ-
det må ingensinde bebygges, ligesom opstilling af boder, master
og andre skæmmende indretninger ikke skal være tilladt. Eksiste-
rende lyngarealer må ikke opdyrkes, og bestående bevoksning a~



Fredningsnævnet for Nordjylland,

Sydostlige del, Bad ehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 50, mail: udbdomstol.dk / kcadomstol.dk.

Mariagerfjord Kommune,

att. Per Sørensen

Nordre Kajgade 1,

9500 Hobro.

Aalborg, den 17. juni 2014.

Vedr. FS 6/2014:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende

overdækning for derved at indrette garage samt inddrage eksisterende

garage til bolig på matr.nr. ib Lånhus, Oue, der er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 og 28. januar 1966 om

fredning af Kielstrup Sø.

Ved brev af 11. marts 2014 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejendom

under Deres j.nr. 20140154 anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at
inddrage eksisterende garage til bolig samt til at opføre en ny garage.

Nævnet afloldt den 26. maj 2014 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi

af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Nævnet tog ikke stilling til inddragelse af eksisterende garage under bolig,

idet det ligger uden for nævnets kompetence. Der toges derfor kun stilling

til opførelse af en ny garagebygning.

Som det fremgår kunne nævnet dispensere til det ansøgte.

Tilladelse, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I og
2 kan inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse påklages til Natur- og
Milj øklagenævnet.

Klagevej ledning vedhæftes. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke

udnyttes inden 3 år.

Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser fra andre myndigheder, idet

omfang sådanne tilladelser måtte være fornødne før arbejdets udførelse.

Torben Bsen.
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Kopi fremsendes til:

1. Holger L. Holm,

2. Danny Juul Jensen,

3. Naturstyrelsen, København, 4112- 02267,

4. Danmarks Naturfredningsforening, København,

5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ole Guldberg,

6. Dansk Ornitologisk Forening, København,

7. Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,

8. Bodil Otzen



Fredningsnævn SYD

Klagevejledning
Afgørelsen kan påldages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Illagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparirfond oprettet efter lov om nationalparker

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og orgaiisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, nåi afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, som videresender klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
behandling. Du får kopi affredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling al klagen, at der indbetales et
gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kl. for privatpersoner og 3.000 kl. for alle andre
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gehyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling al gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ilcke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen al klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hj emmeside.

Gebvret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påldagde afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren får helt eller delvis medhold i Hagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen

ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

De bemærkes, at hvis den eneste ændring al den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
ef’terkommelse al afgørelse som følge al den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog inke.

Fristen for eventuelt søgsmåJ ved domstolane er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.



Mandag, den 26. maj 2014 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland,

Sydøstlige del besigtigelse og forhandling i

FS 6/2014:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende

overdækning for derved at indrette garage samt inddrage eksisterende

garage til bolig på matr.nr. ib Lånhus, Oue, der er omfattet af

Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 og 28. januar 1966 om

fredning af Kielstrup Sø.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det

ministerielt udpegede medlem Holger L. Holm og det kommunalt udpegede

medlem Danny Juul Jensen.

For Naturstyrelsen. København mødte Søren Hansen.

For Mariagerfjord Kommune mødte Per Sørensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Alan Phipps,

Ejeren Bodil Otzen var mødt.

Der blev fremlagt:

Ansøgning af 11. marts 2014 fra Mariagerfjord Kommune med bilag 1-7,

Udtalelse af 1. april 2014 fra Naturstyrelsen, København.

Nævnsforrnanden orienterede om fredningskendelsen. hvorefter der på

denne ejendom ikke uden fredningsnævnets godkendelse må ombygges,

ligesom den projekterede bebyggelse skal afstemmes efter naturen.

Ejendommen er beliggende i Natura 2000 område. Naturstyrelsen har

vurderet, at det nu ansøgte ikke er placeret på på arealer, hvor der er

registreret naturtyper fra udpegningsgrundlaget, ligesom det er vurderet, at

det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer om projekter

kan påvirke Natura 2000 området i væsentlig grad eller medføre

beskadigelse af plantearter eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter,

der fremgår af Habitatdirektivet bilag IV.

Ejeren oplyste, at hun erhvervede ejendommen i 1998. Hun har siden da

ikke ændret på bygningskroppen. Hun ved, at der i 1975 blev tilladt

udvidelse med en tilbygning. Der er i 2004 af fredningsnævnet meddelt

tilladelse til den nuværende tagbeklædning.

Hun ønsker nu at inddrage den eksisterende garage til beboelse og derfor

bag ved hovedhuset som vist på sagens bilag 2 at etablere en ny garage. Den

vil blive en forlængelse af eksisterende halvtag og støtternur og vil blive på

Ca. 42 m2. Taget bliver fladt som på hovedhusets tilbygning med

lysgennembrydeligt termotag samt en træfront med skydedør. Hun mener, at
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bygningen kun vil være synlig fra vejen på en kort strækning.

Danmarks Naturfredningsforening og Mariagerfj ord Kommune havde ingen
indvendinger mod det ansøgte.

Nævnet voterede og tilkendegav, at det kunne tillade det ansøgte, der vil

blive i samme felt som det eksisterende murværk uden forbehold for
Natura2000-området.

Ejeren blev anmodet om at indsende målfaste tegninger.

For så vidt angår den ændrede anvendelse af den eksisterende garage til

fremtidig beboelse havde nævnet ingen bemærkninger, idet en sådan
ændring ligger indenfor den tilladte anvendelse.

De mødende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Torben BfbjWrg(ielsen.



Fredningsnævnet for Nordjylland Sydostlig del

Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Tlf. 96 30 70 50 - mail: udbdomstol.dk I kca(iidomstol.dk

Mariagerfj ord Kommune, Teknik og Byg

au. Isabell Arani Mortensen

Østergade 22, 9510 Arden.

Aalborg, den 15. september 2014.

Vedr. FS 28/20 14:

Ansogning om tilladelse til lovliggorelse af udestue opført på ejendom

men matr.nr. ib Lånhus, Oue, der er omfattet afOverfredningsnæv

nets kendelse af 28. maj 1962 og 28. januar 1966 om fredning af

Kielstrup Sø.

Ved mailbrev modtaget 25. august 2014 har De på vegne ejeren af

ovennævnte ejendom, Bodil Otzen. ansøgt om fredningsnævnets

dispensation til lovliggørelse af en udestue, der angiveligt er opført på

ejendommen i 2002.

Den nærmere placering af udestuen fremgår af fremsendt kortmateriale.

Nævnet afholdt den 26. maj 2014 besigtigelse og forhandling på adressen i

sagen FS 6/20 14. Der henvises vedrørende fredningsbestemmelserne til

protokoltilførsel i nævnte sag. Naturstyrelsen har til nævnte sag udtalt, at der

ikke er naturhensyn, de taler imod bebyggelse. Udtalelsen skønnes også at

dække den udestue, der nu er ansøgt om lovliggørelse af. Nævnets

medlemmer beså ved den førnævnte besigtigelse tillige beliggenheden af

udestuen.

Nævnet har til denne sag indhentet udtalelse fra Danmarks

Naturfredningsforening v. Ole Guldberg, der ikke har bemærkninger til

ansøgningen.

Denne sag er behandlet af formanden alene efter forretningsordenens § 10,

stk. 5, idet en behandling ved det samlede nævn på grundlag af

sagsbehandlingen i FS 6/20 14 må anses ufornøden.

Idet placeringen af udestuen er i det egentlige bygningsområde på

ejendommen, og idet hverken landskabsmæssige interesser el ler naturin

teresser taler herimod, meddeler fredningsnævnet dispensation til det

ansøgte.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,

stk. 1 og 2 kan inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse påklages til

Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevej ledning vedhæftes.

Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser fra andre myndigheder, i det
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omfang sådanne tilladelser måtte være fornødne.

(JA .

/ 4//f1/-p2-/1/t’—
Torden By’N1sen.

Kopi fremsendes til:

1. Holger L. Holm,

2. Danny Juul Jensen,

3. Naturstyrelsen, København, 4112- 02267,

4. Danmarks Naturfredningsforening, København,

5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ole Guldberg,

6. Dansk Ornitologisk Forening, København,

7. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

8. Bodil Otzen



Fredningsnævn SYD

Klagevej ledning
Afgørelsen kan påldages til Natur- og MiljølJagenævnet.

Klageffisteii er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Kiageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og orgaïiisationer, 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.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, som videresender klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
behandling. Du får kopi affredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst mulit.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling aT klagen, at der indbetales et
gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kl. for alle andre
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling aT gebyre-t.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales “gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales. hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) 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 frist for
efterkommelse al afgørelse som følge aT den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. § 88, stk. 1, i naturbesk)elsesloven.
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