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REG, NR. #*T P.~.b-
02 7'iGco ~rJ

Matr. nr. 3a, 3c og 3d Kro-
gen, Valsgaard sogn.

Annelder: Uffe 8alomonf~. "
landsretssagfører,
Hadsund.

Stempel: 2 kr.

f,Uljt!
-;:1: c;I, ;·1 1"/I

D e k l a r a t i o n •

Undertegnede stadsarkitekt F.C.Lund, Drosselvej 28, Køben-
jhavn, der er ejer af ejendommen matT. nr.3a, 3c og 3d Krogen,>

.,
Valsgaafd sogn, deklarerer herved på agne og efterfØlgende ejfres

",vegne, at bebyggelse af matr. nr. 3a Krogen mellem Mariager 'fjord "1
" !t~

og en ret linie nord for kystlinien omtrent .parallelt med ~~~nne .,..,.
og i en afstand af ca. 200 meter fra kommunevejen til V~.gaard,' ,, 1 '
hvilket areal på vedhæftede servitutrids er indtegnet med grøn
farve, kun må finde sted efter forudg&ende skriftlig tilladelse

t"M fredningsnævnet for
omfattet bygning må ikke
Inhver bygning skal stedse for så vidt angår det ydre vedli-
geholdes på en efter nævnets skØn rimelig måde. Ejeren forbehof

lladelse

sig dog ret til at lade opfØre ialt 2 bebyggelser på arealet, ~l~,~
r, \f.~ledes at bebyggelsen forud skal godkendes af fredningsmyndigheder-

ne med hensyn til beliggenhed og udseende. Såfremt opførelse af
J t ~'" t'"

de nævnte to 4" gel ser kræver ud~,~Ykning, må der ikke lægges
\,;

hindringer i vejen herfor fra fre~ingsmyndighedernes side, id$t
li • ;bemærkes, at ejendommen herndover ikke yderligere må udstykkes~

uden forudgående skriftllg tilladelse fra nedennævnte påtale- .
berettigede.



med kraft, lys og telefon fornØdne master.
Der gives ikke offentligheden adgang til arealerne ud

hvad den til enhver tid værende ejer måtte tillade. Fredning$-·
nævnet skal dog altid være berettiget til at udarbejde et Gr· i"

~ .[t 1-densreglement for arealerme, såfremt en ejer måtte give publi- I',

kum en adgang til arealerne, som efter fredningsnævnets skøn
går ud over det rimelige.

,Opsætning af bOder, master og lignende skæmmende indr ,
" \

ninger er forbudt bortset fra de til bygningernes forxyni~~l

\ '
,;~

Med hensyn til matr. nr. 3d Krogen bestemmes, at denne
endom ingensinde må bebygges.

Nærværende dekl~atiQn, der pålæ~ges, uden at der ,de~~g
, .

vederlag derfor, må tinglyses på hele min nævnte ej~dt. ,.atr.,,,

nr. 3~, 3Q og 3d Krogen, Valsgaard sogn, med fredningSnæVn~ ~~
for Aalborg amt og Danmarks Naturfredningsforening som påt'l-t~
berettigede.

København, den ll. sept. 1962.
F.C.Lund

GebyrU
_

bereg.

IndfØrt i tingbogen for retten i Hobro
den 22.sept. 1962.
Akt. skab K-453.

Kort forevist. Anm. Pa~tegæld og servitutter.

V.Henn1.ngsen
iJt,~~,~st.

AfSkr1fteas;~i:::::::-:::::::::~~ . /> r'

DOMM~REN I TERJDRUP,
, 'fre~~;nr's\,~!rr;'

for Aalborg i.. ltsr<~a2J(red~:



..,

•
"r

I•

REG. NR. ;q~ ~~ ~2-
02 7ttGcO §'O

Matr. nr. 3a, 3c og 3d Kro-
gen, Valsgaard sogn.

Annelder: Uffe Salomonsen,
landsretssagfører,
Hadsund.

Stempel: 2 kr •

J '-i ,

D e k l a r a t i o n •-----------------------
Undertegnede stadsarkitekt F.C.Lund, Drosselvej 28, Køben-

havn, der er ejer af ejendommen matr. nr.3a, 3c og 3d Krogen,
Valsgaafd sogn, deklarerer herved på egne og efterfølgende ejeres
vegne, at bebyggelse af matr. nr. 3a Krogen mellem Mariager fjord
og en ret linie nord for kystlinien omtr~At parallelt

I"r ~ .
og i en afstand af ca. 200 meter fra kommUnevejen til Val, aard,

o ~hvilket areal pa vedhæftede serv~tutrids er indtf€net med grøn
farve, kun må finde sted efter forudgiende skriftlig tilladelse
~~ fredningsnævnet for Aalborg amt. En af en sådan tilladelse
omfattet bygning må ikke ændres uden tilsvarende tilladelse.
Enhver bygning skal stedse for så vidt angår det ydre vedli-
geholdes på en efter nævnets skøn rimelig måde. Ejeren forbeholder

4r,~ig dog ret til at lade opfØre ialt 2 bebyggelser på arealet, så~
, ledes at bebY~$elsen forud skØ1 godkendes af fredningsmyndigheder-

ne ml~ hensyn til beliggenhed og udseende. Såfremt opførelse af
de nte to bebyggelter kræver udstYkning'+,må der ikke læ1:s k

hindringer i vejen herfor fra fredningsmyndighedernes side,~~t
bemærkes, at ejendommen herudover ikke yderligere må udstykkll,
uden forudgående skriftlig tilladelse fra nedennævnte påtale-
berettigede •



".I

Opsætning af boder, master og lignende skæmmende indret-
ninger er forbudt bortset fra de til bygningernes forxyning
med kraft, lys og telefon fornØdne master.

Der gives ikke offentligheden adgang til arealerne ud over,
hvad den til enhver tid værende ejer måtte tillade. Frednings-
nævnet skal dog altid være berettiget til at udarbejde et or-•

densreglement for arealerme, såfremt en ejer måtte give publi-

KØbenhavn, den ll. sept. 1962.
F.C.Lund

kum en adgang til arealerne, som efter fredningsnævnets skØn
• går ud over det rimelige.

Med hensyn til matr. nr. 3d Krogen bestemmes, at denne ej-
endom ingensinde må bebygges.

Nærværende deklaration, der pålægges, uden at der ydes mig
vederlag derfor, må tinglyses på hele min nævnte ejendom matr.
nr. 3~, 3Q og 3~ Krogen, Valsgaard sogn, med fredningsnævnet
for Aalborg amt og Danmarks Naturfredningsforening som påtale-•

J berettigede.

•• Gebyr"'-
bereg.

IndfØrt i tingbogen for retten i Hobro
den 22.sept. 1962.
Akt. skab K-453 •• Kort forevist. Anm. Pantegæld og servitutter.

V.Henningsen
kst.

,, -----------------------
•

Afskriftens rigtighed bekræftes.
DOMMEREN I TERNDRUP, den 29.okt. 1962.

'J

•
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Matr. nr.
4-.5l,4-.9.,5,gKrogen,
Valsgaard sogn.

11/ / -~ KtU. NK. :tØØ ~~?4"tZ"
./r{b'LU/U r I 02'7'-1(,,050 '/I'

~ Anmelder: Uffe Sa10monsen
landsretssagf.,
Hadsund.

Stempel: 2 kr.

D E K L A R A T ION •

Undertegnede civilingeniør K. Hedegaard, Dania, Mariager, der
er ejer af ejendommen matr. nr. 4-a, 4-d, 5c Krogen, Valsgaard sogn,
dek1arerer herved på egne og efterfølgende ejeres vegne, at bebyg-
gelse mellem fjorden og en linie 300 meter syd for og parallelt med
kommunevejen til Valsgaard, udover den på ejendommens sydlige del
projekterede helårsbeboelse, kun må finde sted efter forudgående
skriftlig tilladelse fra fredningsnævnet for Aalborg amt. En af
en sådan tilladelse omfattet bygning må ikke ændres -Yden tilsva-
rende tilladelse. Hvor en bygning eller en ændring af denne såle-
des er tilladt, skal den stedse for så vidt angår det ydre ved-
ligeholdes på en efter nævnets skøn rimelig måde. Ejeren forbeholder
sig dog ret til opfØrelse af endnu en beboelse, dog således at be-
byggelsen skal godkendes af fredningsmyndighederne med hensyn til

1It beliggenhed og udseende. Såfremt sidstMævnte bebyggelse kræver ud-
stykning, må der ikke lægges hindringer i vejen herfor fra fred-

,
,l, ningsmyndighedernes side, idet bemærkes, at ejendommen herudover

ikke yderligere må udstykkes uden forudgående skriftlig tilladelse
af nedennævnte påtaleberettigede.

Opsætning af mØrkfarvet badebro er tilladt. Derimod er anbrin-
gelse af boder, master og lignende skæmmende indretninger forbudt
bDrtset fra de til bygningernes forsyning med kraft, lys, telefon
fornØdne master og den for ejerens hundehold nødvendige hundegård



m.v., hvilke indretninger dog stedse skal anbringes så diskret som'1 muligt.
Der gives ikke offentlig adgang til arealerne udover hvad den

til enhver tid værende ejer tillader.

.'

Fredningsnævnet skal dog altid være berettiget til at udar-
bejde ordensreglement for arealerne, såfremt en ejer måtte give
publikum adgang til disse, som efter fredningsnævnets skøn går ud
over det rimelige.

En i forbindelse med nærværende deklaration udfærdiget af næv-•
se af udseende, farver m.v. begæres opbevaret i nævnets arkiv af
net godkendt tegning og beliggenhedsplan med tilhØrende beskrivel-

hensyn til kontrollen.
Nærværende deklaration, der pålægges ejendommen, uden at der

ydes mig vederlag derfor, må tinglyses på hele min ovennævnte ej-
endom matr. nr. 4a, 4d, 5c Krogen, Valsgaard sogn, med frednings-
nævnet for Aalborg amt og Danmarks Naturfredningsforening som på-
taleberettiget.

Dania, den 30. okt. 1961.
K.Illedegaard

Gebyr-
beregn.

Indført i dagbogen for retten i Hobro
den 3. nov. 1961.
Akt.skab K-47o •.. Anm. Forud hæftet servitutter og pantegæld.

Anton Nielsen

---------------------------,
" Afskriftens rigtighed bekræftes~

D01~jEREN I T~NDRUP, den 29.okt. 1962.
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II TAKSATIONSKOMMISSIONEN
VEDRØRENDE NATURFREDNING
ADRESSE:

aMALIEGADE 13. 1256 KØBENHAVN K
WLF.OI-119565

REG. NR.o274b .C>~1J

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

Kendelse VI:

(matr.nr. 4 a Krogen)

(Meddelt den 17. december 1979)

Ved deklaration af 30. oktober 1961 indgik civilingeniør
K. Hedegaard som ejer af matr.nr. 4 ~ Krogen, Valsgård
sogn på, at bebyggelse af en nærmere angivet del af ejen-
dommen kun måtte finde sted med tilladelse fra frednings-
nævnet for Alborg amtsrådskreds. Undtaget fra bestemmel-
sen var en allerede projekteret helårsbeboelse, ligesom
ejeren forbeholdt sig ret til at opføre endnu en beboel-
se efter godkendelse af fredningsmyndighederne med hensyn
til beliggenhed og udseende. Ved deklarationen pålagdes
der endvidere ejendommen forbud mod anbringelse af boder,
master og lignende skæmmende indretninger. Der blev ikke
ydet ejeren erstatning i anledning af deklarationen, der
tinglystes den 3. november 1961. Ved en tillægsdeklara-
tion af 22. juli 1968, tinglyst den 24. juli 1968, blev
der truffet bestemmelse om anbringelse af en jordvold mel-
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lem helårsbeboelsen, der nu var opført, og Mariager fjord.

Efter at der i 1970'ne var blevet givet afslag på ansøg-
ninger om dispensation fra bebyggelses forbudet i by- og
landzoneloven med henblik på bebyggelse af nogle andre
arealer omkring Kielstrup sø, der i 1960'ne var blevet
undergivet fredning, men med mulighed for bebyggelse,
rejste Arden kommune i skrivelse af 20. juli 1977 spørgs-
mål om genoptagelse af sagerne, idet den henviste til, at
lodsejerne i sin tid var indgået på at lade fredningser-
statningen bortfalde helt eller delvis på betingelse af,
at der blev givet tilladelse til bygning af sommerhuse.

"

Overfredningsnævnet har herefter ved skrivelse af 30. au-
gust 1979 udtalt, at det må antages, at zonelovstilladelse
til opførelse af det i deklarationen omhandlede sommer-
hus på matr.nr. 4 ~ Krogen ikke vil blive meddelt, og har
under henvisning hertil anmodet taksationskommissionen
om at fastsætte den erstatning, som måtte tilkomme civil-
ingeniør Hedegaard, når det lægges til grund, at en væ-
sentlig forudsætning for den tidligere erstatningsfastsæt-
telse har vist sig ikke at holde stik. Tilsvarende anmod-
ning foreligger for så vidt angår en række andre af Kielstrup
sø-fredningen omfattede ejendomme.

Taksationskommissionen har i anledning af sagen den 20.
november 1979 afholdt et møde i Hobro med de be~ørte lods-
ejere og har besigtige t det fredede område.

Under mødet nedlagde civilingeniør Hedegaard erstatnings-
påstand på 150.000 kr. svarende til den pris, hvortil vel-
beliggende byggegrunde ved Mariager fjord i Hobro kommune
idag sælges, med fradrag af byggemodningsomkostninger. Han
erklærede sig indforstået med, at der træffes afgørelse af
erstatningsspørgsmålet ud fra den forudsætning, at zone-



3 •

lovstilladelse til byggeri ikke kan opnås, uanset at for-
mel ansøgning herom ikke har været indgivet.

I'

Taksationskommissionens bemærkninger:
Efter det foreliggende må det lægges til grund, at erstat-
ning for fredning af den omhandlede ejendom i sin tid blev
frafaldet under hensyn til den lempelse af fredningsbestem-
melserne, som fandt sted ved, at bebyggelse blev tilladt.
Taksationskommissionen kan tiltræde, at der efter sagens
omstændigheder bør ydes en rimelig erstatning i anledning
af, at den nævnte forudsætning som følge af senere lov-
givning ikke har holdt stik.

I, ,, ,
J

Kommissionen finder imidlertid ikke, at erstatningen kan
fastsættes på grundlag af den særlige prisudvikling, som
har fundet sted for byggegrunde og sommerhusgrunde i lø-
bet 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-
statning i sin tid, såfremt tilladelse til bebyggelse ikke
var blevet givet, hvilket i alt væsentligt må antages at
svare til værdien af en byggeret. Erstatningen findes
herefter skønsmæssigt at kunne fastsættes til 30.000 kr.,
hvilket beløb skønnes gennemsnitligt at svare til værdien
i midten af 1960'ne af en byggegrund i det omhandlede om-
råde, med tillæg af renter for tiden, indtil udbetaling
kan forventes at finde sted.

Herefter bestemmes:

•• Der fastsættes en erstatning for fredning af matr.nr. 4 a
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Krogen, Valsgård sogn på 30.000 kr.

J. Lunøe

Karl Nielsen

•e
•

•

4.

P. Ussing Olsen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02746.05

Dispensationer i perioden: 07-02-1990



Ar 1990, onsdag den 7. februar kl. 13,30 foretog Fredningsnæv-
tt net for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigel-

se i

sag nr. 1/90
vedr. matr.nr. 4 a m.fl. Krogen by, Valsgaard - tilbygning på
areal omfattet af deklaration lyst den 3. november 1961.

Sagens akter var tilstede.

.. Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amts-
rådsvalgte medlem, Jens Nielsen, og suppleanten for det kommunal-
valgte medlem, Birtha Nedergaard.

For Danmarks Naturfredningsforening: Egon Skjørbæk.

Ejeren, Else Hedegaard.

Arkitekt Jacob Blegvad.

lJandinspektør Chr.· Krogh.

Arden kommune og Nordjyllands amtskommune var indbudt, men ikke mødt.

Nævnsformanden oplyste, at der på ejendommen er lyst en sexvitut
den 30. oktober 1961, hvorefter nævnet skal udøve censur med hensyn
til bygningens ydre og den 24. juli 1968 er der lyst en servitut,
hvorefter der skal anlægges en jordvold mellem bygning~n og fjorden
således, at afstanden mellem koten for overkanten af jordvolden og
koten for underkanten af tagskægget ikke må overstige 1,5 meter.

Der er tale om fredningserstattende deklaration, hvorfor godkendel-
seskompetencen ligger hos nævnet og ikke hos kommunen.

Blegvard redegjorde for projektet og oplyste, at bygningen ønskes
forlænget med 7 meter mod vest i samme stil og under anvendelse
af samme materialer som det eksisterende hus. Terrænnet falder
brat nogle meter vest for den eksisterende bygnings gavl og det er
derfor ikke muligt at forlænge jordvolden mod ~est. Såfremt beplant-
ningen syd og vest for bygningen bevares, vil tilbygningen imid-
lertid være lige så lidt synlig fra fjorden som det øvrige hus.



... .
Skjørbæk oplyste, at Danmarks Nalurfredningsforening ikke vil
modsætte sig, at der gives tilladelse.

Nævnet voterede.

Der var enighed om, at del er ubetænkeligt at godkende t~lbyg-
ningen i henhold til deklarationen af 1961. Med hensyn til dekla-
rationen af 1968 var der enighed om , at det pA grund af terræn for-
holdene ikke er realistisk at kræve forlængelse af jordvolden. Til-

.. bygningen i henhold til det forelagte projekt findes imidlertid
at kunne godkendes pA vilkAr, at den eksisterende beplantning
umiddelbart syd og vest for tilbygningen bevares og vedligeholdes
sAledes, at den til stadighed slører tilbygningen for indsigt
fra fjorden.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

e
e..
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