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REG. NR. ~Jl~

Udakrift
af

fredningsprotokollen
for

Hjørring amtsrAaskreds.
==========

År 1962 den 22. marts kl. 15°0 holdt fredningsnævnet møde i GerA,
Dronninglund kommune.

Kadt var formanden, dommer Th. Haagen, Hjørring, d et amtRvalg1ie
medlem, amtsrådsmedlem, ard. Carl Nielsen, Sønderskov, og det sogne-
valgte medlem. brøndborer P. Christensen, Try.

Der foretoges:
F.s. 729/1961: Udstykningsplan for _,r. nr.

20~, Gerå, § 25,·~tk. 4 ~g § 22.
Der frelll1agdes :
l. Andragende af 22/11 1961 fra landinspektør Erling Jensen, Dro~

ninglund, for ejeren, grd. Carl Jensen, VestergArd, Gerå, med
påtegning af 7/2 1962 fra Naturfredningsrådet og påtegning af

12/3 1962 fra Danmarks Naturfredningsforening.
2. Udstyknin&splan.
3. Genpart af indkaldelse.
For Dronninglund 80gaeråd .ødte sognerådsmedlem Chr. Hansen.
Andrageren, grd. Carl Jensen, var tilstede tilligemed landinspektør

Erling Jensen, Dronninglund.
Nævnet 0i de mødte besigtigede udstykn1ngsområdet. Landinspektøren

gennemgik det,.foreliggende projekt. Den eksisterende private markvej,
på kortet vist med punkteret linie, er som også vist på kortet, tænkt
lagt noget vestligere og sommerhuse anbragt pu begge sider af denne
udstykningsve j.

De mødte blev gjort bekendt med det at Naturfredningsrådet og
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Danmarks lfaturfrednings1'oremng, bilag l.
Sognerådsmedlem Chr. Hansen bemærkede, at sognerådet endnu ikke

har haft ud~tYkn1ngspianen forelagt. Der er ikke byplan for området.
Nævnets medlemmer drø'!'te'de'herefter sagen og fandt efter omstæ....

dighederne at kunne tillade bebyggelse med sommerhuse, lave, i et
plan, i dæmpede udvendi&e f~er på parcellerne vest for vejen. Næv-
net fandt ogs.-t stedet for bebyggelse vest for vejen at kunne t1l~
lade opførelsen af ialt 3 sådanne sommerhuse på hele udstykningsområ-
det, nemlig et for hver af de 3 udbugtninger af åen. Disse huse kan
planeres ganske skjult mellem flU'rebevoksningerne og JQå ikke kOJlØle
længere mod øst end 20 - 30 meter fra den nuværende vej, det sydlige
hus i den derværende lange smalle ager mellem granerne, så der bliver
den længst mulige afstand fra åen både mod nord, øst og syd, det vil
sige oa. 100 meter mod nord, mod øst 150 - 160 meter og tilsvarende
mod syd. I den mellemste udbugtning kan huset placeres ca. 80 meter
fra åen mod nord, ca. 125 meter fra åen mod øst og oa. 85 meter fra
åen mod syd. For den nordligste udbugtning bliver afstandene ca. 70
meter fra åen mod nord, oa. 80 meter mod øst og oa. 70 J)18termod syd-
øst. Dat ez et vilkår tor bebyggelsen, hvadenten ejeren vælger en
husrække vest for vejen eller de 3 huse øst for vejen, at der ikke- -

må opsættes hegn på arealet mellem vejen og åen. De tre huse er vist
med rødt kryds på kortet, bilag 2. Hele området kan herefter sælges
som 3 store grunde.

Udskrift at foranstående vil være at tinglyse på ejendommen, matr.
nr. 20~, Gerå by, Aså - Melholt sogn, med påtaleret for fredningsnæv-
net og med respekt af de ejendommen påhvilende pantehæftelser og ser-
vitutter, hvoroahenvises til ejendommen3 blad 1tingbogen.

Det tilførte oplæst.
Sagen slllttet.
Mødet hævet.
Th. Haagen. P. Chriatensen. /w. Aagaard.Carl Nielsen.
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