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Mtr. nr., ejerlav, sogn: 8 h L a n g t - Stempel: 2 kr. 0 0 øre Akt: Skab evnr. rféé> 
(i København kvarter) V e d , V o l s t r U p S O g n . (udfyldes af dommerkontoret) 

eller (i de sønderjydske lands- Købers 1 

dele)bd. og bl. i tingbogen, „ [bopæl: 

E. MEHLSEN 
Landsretssagfører - Sæby 

art. nr., ejerlav, sogn 

Gade og hus nr.: Anmelder: 

Herved erklærer undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 8 h Langt 

ved, Volstrup sogn, at arealet skal bevares i sin nuværende tilstand. 

Det er forbudt uden fredningsnævnets tilladelse at opføre bygninger 

af nogen art eller anbringe master, boder eller andre indretninger eller 

foretage beplantninger, der kan ødelægge de pågældende områders betyd

ning for almenheden. 

Eventuel selvsåning skal det være tilladt at fjerne. 

Der tillægges almenheden ret til færdsel og ophold på arealerne, 

dog undtaget dyrkede arealer. 

Der må ikke græsse tyre og vilde kvier i klitten. 

Nærværende deklaration skal ikke være til hinder for, at den på 

arealet stående faste ejendom ombygges eller nedrives. 

Påtaleberettiget for overtrædelse heraf er Ministeriet for kultu

relle anliggender og fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds hver for 

sig. -

MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER, den M . februar 1962. 

P. M. V. 

E. B. 

Hugo Jensen 
fm. 

§ ? Mté Ifldtøf1f døglføgetf im téitVtii §æby, 

§ i H *** 1 HAR, J982 

% Æ d^pk^mj M ^ W ^ r • . i, t r a t t e . 

Jensen & Kjeldskov A/S, København. 
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FREDNINGSNÆVNET
for

Nordjyllands Imts nordlige fredningskreds
BanegArdspladsen 4. 9700 Brønderslev

Telt. 08 820388

IVIUUU1!:jgl I

Skov- og Naturstyrelsen

2 O SEP. 1988
19. september 1988
Fs. 201/88

REG.NR. 050b8.ooo

Nordjyllands amtskommune
Forvaltningen for Teknik og Miljø
Amtsvejvæsenet
Niels ~hrs Vej 30
9220 Aalborg øst

Fredningsnævnet har gennem Landskabskontoret modtaget ansøg-
ning om tilladelse til udbygning af hovedlandevej 437, Sæby-Frede-
rikshavn.

Vejudvidelsen vedrører ca. 1300 m2 af matr. nr. 8 ~ Langtved
kJf, Volstrup, idet den eksisterende vejgrøft flyttes ea 7 m lIlodøst.

Ejendommen, matr. nr. 8 !:! Langtved !:$y, Volstrup, er omfattet
af overfredningsnævnets kendelse af 7. februar 1964, Sulbækfred-
ningen.

Fredningsnævnet har intet at erindre mod det ansøgte.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Mørsholm af bl. a. ansø-
geren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne skrivelse.
Tilladelsen kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen.
Såfremt en klage er indgivet, må nævnets tilladelse ikke ud-

nyttes, førend sagen er færdigbehandlet af overfredningsnævnet.
Godkendelsen gælder i 5 Ar fra dato.

en
Kopi ~endt til:
Nordjyllands amtskommune, Landskabskontoret, j.nr. 8-70-51-31-847-6-88.
Danmarks Naturfredningsforening,
Skov- og Naturs~elseh.
Sæby kommune.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrel~~J'
j.nr. F 1.1tJ.1lf.'1~' Foto venter



•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Mona og Karl Therkildsen
Gyldenvangsvej 4
Sulbæk
9900 Frederikshavn

Aalborg, den 21. november 2005

FS 5612005 vedr. plejeplan for Sulbæk.

• De har overfor fredningsnævnet ved skrivelse af29. august 2005 gjort indsi-
gelse mod forslag af februar 2005 til plejeplan for Sulbæk.

Det fremgår af forslaget, at planen dels omfatter privatejede arealer omkring
Sulbækken i Sæby Kommune, fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af
7. februar 1964, herunder - af Deres ejendom, matr.nr. 8 b, sydlige del, Un-
dersted - en smal bræmme langs ejendommens sydskel som bredareal til
bækken, dels matr.nr. 8 h Langtved, der ligger syd for Deres ejendom og til-
hører Skov- og Naturstyrelsen.

Denne ejendom er fredet ved fredningsdeklaration, lyst l.marts 1962 i hen-
hold til den dagældende naturfredningslovs § ll.

Af deklarationen fremgår, at arealet skal bevares i tilstanden på frednings-
tidspunktet og at almenheden har ret til færdsel og ophold på udyrkede dele
af ejendommen.

Forslaget til plejeplan er udarbejdet af Nordjyllands Amt, men Skov- og Na-
turstyreIsen har erklæret, at udarbejdelsen er sket i samarbejde med og på
vegne Nordjyllands Statsskovdistrikt.

Efter forslaget ønskes etableret en sti i øst-vestlig retning over matr.nr. 8 h i
en afstand afca. 50 meter fra Deres sydskel.

Nævnet har foretaget besigtigelse. Der er herunder oplyst, at stien ikke etab-
leres med befæstning men alene lar karakter af en fodsti markeret ved, at ve-
getationen slås på strækningen. Det konstateres, at arealet er udyrket og hen-
ligger i uplejet græs med spredt bevoksning.

Deres indsigelse har alene rettet sig mod etableringen af dette stiforløb. De
har anført, at De som nabo til det fredede areal vil blive påført gener i form
af indsigt til Deres grund, særligt i vintertiden, da Deres sydskel alene er be-

.) skyttet ved lavtræsplantninger.

Nævnet har til dels behandlet sagen skriftligt.

2(J()/ - /2//) y ....00 øl
/9~'



Under hensyn til, at almenheden nu har ret til færdsel og ophold over hele
den del af matr.nr. 8 h, Langtved, der er beliggende syd for Deres ejendom
og denne færdsels- og opholdsret ikke udvides men derimod må forventes at
blive kanaliseret med et markeret stiforløb i en afstand af ca. 50 meter fra
Deres sydskel, finder nævnet ikke, at De derved vil blive påført forøgede ge-
ner, der kan begrunde en ændring af forslaget til plejeplan, der derfor kan
godkendes.

Afgørelsen kan indbringes for Naturklagenævnet inden 4 uger. Skriftlig kla-
ge fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

• Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

•

1. Knud Erik Jeppesen
2. Bjarne Pedersen
3. Frederikshavn Kommune
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Danmarks Naturfredningsforening
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Carsten Pedersen
7. Skov- og Naturstyrelsen
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