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Sag nr. 152. Fredning af Kielstrup sø med nærmeste
omgivelser, Arden kommune, Nordjyllands amt.
Genoptagelse af visse erstatningsspørgsmål.

Kendelse VII:

(matr.nr. 6 c Krogen)

(Meddelt den 17.december 1979)

Ved kendelse af l. marts 1967 traf fredningsnævnet for
Alborg amtsrådskreds bestemmelse om fredning af ejendom-
men matr.nr. 5 ~ og 6 ~ Krogen, Valsgård sogn, som var
en allerede bebygget ejendom på 18,7714 ha. Ejendommen
havde været omfattet af en større fredningssag vedrørende
ejendomme ved Kielstrup sø, som var afsluttet ved over-
fredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966, men var på
et tidligt tidspunkt udtaget til særskilt afgørelse.

Kendelsen var i overensstemmelse med en mellem frednings-
nævnet og ejeren, direktør Axel V. Jensen, truffet aftale.
Den gik bl.a. ud på forbud mod yderligere bebyggelse. Dog
skulle der kunne ske tilbygning til eksisterende landbrugs-
bygninger og under fredningsnævnets censur tilbygning til
en bestående sommerbolig. Herudover kunne der ifølge ken-
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delsen, ligeledes under fredningsnævnets censur, opføres
yderligere et enkelt hus med eventuel senere tilbygning.

Om erstatningsspørgsmålet traf fredningsnævnet følgende
afgørelse:

"Da ejendommen må antages i hvert fald ikke at ville fal-
de i værdi ved den således etablerede fredning, når hen-
ses til fredningen af nabogrunden, vil der ikke være at
tillægge ejeren erstatning ud over 500 kr. til advokat-
assistance •••••••• "

Ved skøde tinglyst den 6. januar 1972 er ejendommen over-
draget til Bente Blegvad og Jørgen Jerl Jensen.

Ved skrivelse af 14. april 1975 afslog byudviklingsudval-
get for Mariager Fjord-området en ansøgning af 8. maj 1974
og 12. februar 1975 om tilladelse i henhold til § 9, jfr.
§§ 6 og 7, i lov om by- og landzoner til at dele ejendom-
men i 2 parceller og bygge det ved fredningskendelsen til-
ladte sommerhus.

Efter at der i nogle lignende tilfælde var givet afslag
på ansøgninger om zonelovsdispensation til bebyggelse af
fredede arealer omkring Kielstrup sø, rejste Arden kommune
i skrivelse af 20. juli 1977 spørgsmål om genoptagelse af
erstatningsspørgsmålene, idet den henviste til, at lods-
ejerne i sin tid var indgået på at lade fredningserstat-
ningen bortfalde helt eller delvis på betingelse af, at
der blev givet tilladelse til bygning af sommerhuse.

Overfredningsnævnet har herefter ved skrivelser af 30.
august 1979 og 17. oktober 1979 anmodet taksationskommis-
sionen om for så vidt angår ovennævnte matr.nr. 6 ~ Krogen
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og en række andre af Kielstrup sø-fredningen omfattede
ejendomme at fastsætte den erstatning, henholdsvis den
yderligere erstatning, som måtte tilkomme de pågældende,
når det lægges til grund, at en væsentlig forudsætning
for d~n tidligere erstatningsfastsættelse har vist sig
ikke at holde stik.

e
e
e

Taksationskommissionen har i anledning af sagen den 20.

november 1979 af.holdt et møde i Hobro med de berørte
lodsejere og har besigtige t det fredede område.

Under mødet nedlagde fru Bente Blegvad erstatningspåstand
på 100.000 kr., hvilket ville være ejendommens nuværende
værdi, såfremt den kunne bebygges med et hus.

Taksationskommissionens bemærkninger:

•

Efter det foreliggende må det lægges til grund, at der ved
fastsættelsen af erstatningen for fredning af den omhand-
lede ejendom i sin tid er blevet taget hensyn til den lem-
pelse af fredningsbestemmelserne, som fandt sted ved, at
bebyggelse blev tilladt. Taksationskommissionen kan til-
træde, at der efter sagens omstændigheder bør ydes en rime-
lig erstatning i anledning af, at den nævnte forudsætning
som følge af senere lovgivning ikke har holdt stik.

Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan
fastsættes på grundlag af den særlige prisudvikling, som
har fundet sted for byggegrunde og sommerhusgrunde i løbet
af den årrække, der er gået siden fredningen.

Kommissionen finder, at erstatningen bør svare til, hvad
der må antages at ville være blevet ydet i fredningser-
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statning i sin tid, såfremt tilladelse til bebyggelse
ikke var blevet givet, hvilket i alt væsentligt må an-
tages at svare til værdien af en byggeret. Erstatningen
findes herefter skønsmæssigt at kunne fastsættes til
30.000 kr., hvilket beløb skønnes gennemsnitligt at sva-
re til værdien i midten af 1960'ne af en byggegrund i det
omhandlede område, med tillæg af renter for tiden, ind-
til udbetaling kan forventes at finde sted.

•e
•

Herefter bestemmes:

Der fastsættes en erstatning for fredning af matr.nr. 6 c
Krogen, Valsgård sogn på 30.000 kr.

J. Lunøe

Karl Nielsen P. Ussing Olsen

l
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Matr. nr. 5~ og 6S
Krogen, ValsGaard sogn.

Fr. 73/61 sag 42 og 44

Anmelder: Fredningsnævnet

for Aalborg Amtsrådskreds,

Terndrupo

K E N D E L S E o_, .... _4IJ_ ... __ .... ~ ..... tit

Afsagt den 1, marts 196'.

Ved skr.velse af 2>. april 1961 begærede Danmarks Natur-

frednlngsfor' !Ding fred~n.ngssag rej st vedrørende de nærmeste

omgivelser a.' Kielstrup Sø, herunder bl.a. E!jendommenematT ..

nr. 5~ og 6~ Krogen, Va.sgaard sogn, :grænsende til nordsiden

af Mariacser :>jord, hvil ~eejendomme ~.ilhører direktør Axel

VI) J,;:'nsen, A,tlborg,iføl:e skøder lys'; henholdsvis den 6<> ju-

li 194-3 og 2.0 jan'lar l }41.. FØ1"stnæv(te ejendom er noteret

som en :.andb:'ugsejendom

Beken«t;;Ørelse om lagens rejsni, ,g er i medfør af natu..r=

:freck~.ngslov'.ms § lo in trykket bL.a" i statfltidende for den

2& og 30 maj 1961. I
Den pågnldende fre lningssag er 11,ortset fra ovennævnte

ejendomr~eaf ;luttet i flTskellige teJ.pi, alt beroende på de

forskel:~ige :.odsej eres .ndstilling Q"er for sagen~ senest

ved nævnets :~endelse a';' 1. april 196

1
:J, hvor den 75 hao store

skoveje::"ldom, matTo n1"o _.{! Laaenhus, lue sogn, blev fredet u-

den vederlag efter afta.e med ejeren.

l
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FrednlngsnTvnet optcs i sommeren 1961 forhandlinger med
direktør Jensen om en forligsmæsslg ordning, der tilsynela-
dende uden krav om vederl~g kunne godk3ndes af direktør Jen-
sen og dennes advokat, nt~fdøde landsr~tssaefører P. Svanholm,
Aalborg. på et vist tidsI mkt under fO·1."handli'!lgerne havde di-
rektør Jensen, hvis ejenc)mme er belig5ende op til vestgræn-
sen af det til fredning f~reslåede omr·ide, dog ytret betæn=
kelighed ved, at han kunr3 risikere næ~gående sommerhusbebyg-
gelse på nabogrunden mOQ vest. Denne Dlbogrund, matr~ nro 4~

og 5~ Krogen, Valsgaard ~ )gn, er ved el deklaration, lyst den
ll. juli 1964 ned tillægfieklaration lrst den 6. sept. 1966,

..

fredet således, at direk1ir Jensens ej~ndom h3refter er be~~
liggende i et :>ffil"åde,h\:(:, alle naboej ~ndommene er lmderka""

s 'i;et f~:'"edning~

-•

Den sydlige del af (3 pågældende 3jendomne er et st2rkt
cuperet areal~ hvorpå ejE~en før den 3'. juni 1961 har opført

en fra fjordsj den ret syr tig sommerbal ig, lig,330m han har ~.a...
det foretage ret store pJmtningsarbejJer. på døY.}nordlige del
l:=.gger landbn ssejendOnUllE.13 bygninger.,

Nævnet fiader, at d~ p~gældende t) ejend~mme er særde~es
e smukke, og be~temmer i InE:l.fØr af naturfredningslovens § 1, e.t

de vil vær.e ai frede 1 ~Edennævnte omflng, der skulle være i

overensstemmeJse med den ned ejeren og næ:vnet trufne aftale~
På ejendcnmene må d~~ for s&vidt ~ngår l~ndbrugsbygnin-

gerne for9tagEs tilbygnir~ til disse 05 opfØres de for land-
"-.~~.

b~ugsdriften rØdvendige lygninger i umiddelba~ nærhed af dissec

O])sætning af ] ~skure til 'rreaturer s].{a1.ligeledos være tIl ..""

ladt, medminfu e disse arll :-i1llges på at 3;eter D?evnets skøn u.hel...
~ digt steoo I ~å henseenc~ skal det afg~rende -være, h~orvidt



jo

de vil virke ud3igtshindre1de.

Til dan be 3tående somaerbolig må dt)r vel foreta.ges til-

bygning, m~n he~til udkræv;s dog nævnet1 skrif~lige ~odken-

delse~ der i hv 3rt fald ha:, til forudsæ';ning, at tegning med

beskrivels3 af let ydre, rr. lterialeanven,lelse m,v., er indle ...

veret t:1.1:.1ævne:s arkiv af hensyn til kontrollen. Herud over må

der, borts3t frl det oveni n" om 18.ndbru:~sbygninger anfØrte, ik-

ke på ejendomme 18 foretage:; bebyggelse ,tf nogen art ud over et

enkelt yde::olige:-8 hus med "Jv8ntuel sene~?e tilbygning" Med hen ...

• syn her~,;il henv Lses til de '; lige anfØrt'} vedrø::ende sommerbo-

ligen" t:TæV:let s tal desuden godkende pla,-;eringea a.f et sådant

-•

yderligere hus. Vejledende i sn hel".lseen'ie, lig/3som iøvrigt ved

eventuel f:.>rtol rning af JQa: :,værende kend/lIse, s:ral være, at ej-

endomme,ns -lden ~or landbrv ;som1"åd3t i f::,e::ntiden fremtræder ~>å
inden

uberørte s,)m fin Ligt t!.!!tjgE{ f)1" de her giv:le ramm(~:r.. Ved godkend-

te bebyggelse o~ tilbygnir.;er skal tils~ræbes, at disse for S8-
vidt angår det rdre fremt:r ;o.s1'"i diskre'~e fa.rvør" Såfremt der 1

f'orbindels 3 med Ønsket om 3t så dal1t yde:"llmere hus begæres fo-

rei~aget en udst rkn1ng, ske; l. en sådan i .~orhold til fredningsnæv ...

,j

net være tilladcø
Opsæt.J.ing :tf skure ie rrigt, boder, master og lignende skæm...,

mende indr3tnin ~er er ikkE. tillad'1;o' De ';11 lovlig bebyggelse for-

nØdne mast3r til forsyninG af elektrici~et og telefon skal være

ti:'..ladt;l d!)g at nævnets gc :Ikendelse ska ~ indhe:1tes for at wndgå

placering -;lå ud 3igth@mmeX!c ~ stedero Anh:>ingelsl~ af almindelige

markhegn med trold eller mEl 2""'3vandret;e adskilte lægte:r, st:)mt

fårefoldsh3gn e~ tilJ.aclt~ lerimod ilrke )lankev'Erker (bort$et

fra, hv~r disse anbringes l,. umiddelbar ';ilslut:)ing til bestå"",
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ende lovlig bebyggelse og kun i en sådan kortere udstrækning,
at de er i sta~d til at afgive fornØde~t læ for beboerne).

De pågæld~nde marker må naturligvis som hidtil dyrkes og
i..

udnyttes til l.mdbrugsdri tten,og tilplantning på ejendommen
må (for såvidt angår freålingsnævnet) finde sted, bortset fra
det på vedhæft0de kGrt mel skravering angivne område. Fred-
ningsnævnet sk~l ~~re ber3ttiget til, ilden udgift for den til

....,.
enhver tid vær~nde ejer, nen under rimelig hensyntagen til den-

-..........

nes Ønsker, at lade træ .....)g buskvækst '::'jernefra sidstnævnte
område, h'Jor l {ugens v~.k~'~betingelser 'lkke må reducefes. Få-
rehold her er ~e!setc

Grusgravning, ud OVE::" <1mK til hus~)ehov, må kun finde sted

med ~ævnets goikendelseb
Fredninee1 er ikke t~l hinder for opsætning af en mØr%-

farvet både- e LIer badebr , i Mariager .:jord ud for og i til-
slutning til e j endommen", Jet skal i de:1ne for~Jindelse frem ...
h~les, at opsætning af bg 1e- eller bad3hus ude 1 fjorden ikke
er tilladt, og anbringel!:3 af s&danne )3. landjorden ejheller

er tilladt, jffo iøvrlgt laturfredning310vens § 25, stk. l, der
omfatter ..1e1e 3jendommen:: kyststræknin ~",

Da ejendonmen må artl~es i hvert ~ald ikke at ville falde

i værd5. v9d de 1 således E. ;~ablerede freining, ~1år henses til
fredninge::l af 1abogrunder 3, ..ril der ik:ce være at tillægge ej-
ara!.1 el'>statnins lid over ~)O kr ..til ad'rokatas;-;istance, hvilket
belØb vil vær8 a~ udrede 30m neden for bestemt. Offentligheden
har naturligv13 inge::1ane m adgang til ejendommene end den,
som ejere"!1måtte indrØmmE del1..

Nærværend3 kendelse 'ril med primær:, prioritet være at ting-

lyse på mat!".. Jr..5~ og t1 Krogen~ Va13gaard sogn, og de den
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2. maj 1961 og senere herf~:-aeventuelt udstykkede parceller
med frednlngsn~inet og DanJarks Katurfrednlngsforening som
påtaleberettigede, hver fo~ sigø

T h ~ b e s t e D m e s :
Matr. nr. 5~ og 6s KrJgen, Va1sgaard sogn og de den 2.

maj 1961 og eve-,tuelt sene:oe herfra uds'-;ykkede parceller
underkastes fredning i ove1r.ævnte omfang med Fredningsnævnet
for Aalborg Amtsrn.dskreds >g Danmarks K'aturfrednlngsforening

• sorn påtaleberettigede, hve" for sig.

e•

Kel'ldelsen :-Ilå tinglyse 3 med primær :Jrioritet.
Der tll1æg,'~esejeren~ direktØr Axe:-.V. Jensen, Svalegaards-

vej lo, Hasser!.>, Aalborg, i erstatning til dækning af advokat-
assista:uce 500 er.., der ud)et~les, nHr denne kendelse er ende-
lig, med. 3/4 af statskasse 1 og 1/4 af Aalborg l\mtsfond.

E" V,ldgaa:od P ..Schierbec!: Eriksen
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FREDNINGSNÆVNET
."

• FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE.'
FREDNINGSKREDS

3b- J 9, -

l . '01.74 Co.o iO
Aalborg. den ll.november 1985.

KONC; III1N~GIIOE l R 9000 AIILBORG

HF 1081 l ~ 70 11

Journalnr, 199/85.

L-V f, ; rLC:6 .
A d k

LI I .g c: 'Til frednlr.gsreglstere~r en ommune, 1-, oJJ I - til orientering/#,
9510 Arden. 6J.I'V. III-~\ lvi

Vedr. matr. nr. 5 Q Krogen, Valsgaard. - Opførelse af til-
bygning til stuehus inden for område omfattet af
Fredningsnævnets kendelse af 18.april 1967. Deres
byggesagsnr. 1064-4/60.

,

I

Under henVIsning til Deres skrivelse af ll.september
1985 og besigtIgelse den 7.november s.å., hvoraf udskrift
vedlægges, godkender Fredningsnævnet ombygning af og tilbyg-
ning til eksisterende stuehus i overensstemmelse med frem-
sendte tegninger og med forbehold af eventuel tilladelse
fra amtet i medfør af by- og landzoneloven.

•

•

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation fra
hestemmelserne i naturfredningslovens § 34, kan
efter samme lovs § 58 indbringes for Overfredningsnævnet,
Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret
fredningsl1ævnets afgørelse, fredningsstyrelsen, Nordjyl-
lands amtsråd, Arden kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening. ..

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klage fristens ud-
løb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, med-
m i 11 d re d e n o p re th o ld e s a f O v e r f re d n i r:g s n:æv n e t. Næ r V æ r en d e
t i 11 a lie ls e b (J r t f a ld e r, s å f re m l d e n i k k e' e r u d n y't t e t i nd e n
5 år fra delta.,' ".- ..:~'''~"'::..:~~~,,,-;,,.t~4'..~ .~~

J "

E.Bruun de Neer~~ard.Bilag. 1 2 f~JV.E:5
Til orientering idet def vedlæ es k ' f ri k 'Et~redningsslyrel~en, Amallegaae ~g, lzggIK~beHnHv~lK.·
Amtsfredningskonlorel, 9220 Aalborg ø. 8-70-52-1/1-9-85.
Nordjyllands Amtskommune, "
Danmarks Nalurfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
DN, v.1 politimester Kai Harne, 956~Ha sund.
Arkitekt Jacob Blegvad, Kastetvej 2, 9 o A~lborg.

h~;; . '</?a'"e'(" /~ {/'.,/
Bilag. ~ . I ~ \':l'.':I(P\,-, N "~"I • ruun de Neergqar

.,j".", \)\,. > 1-·1° ~ //



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDr.JINGSK'REDS
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Aalborg, den 11.n6vember 1986. • .

•

KONG HANSGADE 18 9000 AAL80RG

TLF 1081 12 70 11

Journal nr. 267/86.

Nellemann's Eftf.,
Vesteraa l,
9100 Aalborg.

R~ ss-l'!
02740,Q4'tJ

Vedr. matr. nr. 6 ~ Krogen, Valsgaard. - Udstykning inden for strandbeskyt-
telseslinien og inden for område omfattet af fredningsdeklaration
lyst 20.4.1967. - Deres jr.nr. 26126/2.

Ved skrivelse af 27.oktober 1986 har De forelagt en plan om udstykning
af matr. nr. 6 ~ Krogen, Valsgaard. Det fremgår af Deres redegørelse, at
der ikke tilsigtes nogen ændring af forholdene på stedet, og udstykningen er
derfor ikke i strid med den tinglyste fredningsdeklaration.

Med hensyn til kystbeskyttelseslinien kan nævnet godkende udstyk-
ningen på betingelse af, at parcel 2 af matr. nr. 6 ~ sammenlægge~ med
matr. nr. 5 b.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 46 stk. 6, kan i medfør af naturfredningslovens § 58 indbringes for
Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har
begæret Fredningsnævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands amts-
råd, Arden kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Nærværende tilladelse ~~ialder, såfremt dyn ikke
er udnyttet inden 5 år fra dato. . z '"J " '" - ,.<~--...'i Jl:~':;>C"~ ... ;f;~"~ .,.iJ .r "'~ . ".

E.Bruun de Neergaard.
Til orientering, idet der vedlægges kopi af bilag 2 og 4.

~redningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning, Niels Bohrsvej
Amtsfredningskontoret , "
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000
DN, v./landmand Keld K.N. Gerding, Laulundvej 5, Astrup, 9510
Arden kommune, 9510 Arden.

30, 9220 Aalb. 0.
"København F.

Arden.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
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