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Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
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Gældende matrikulært kortbilag: DE c. \e, 6 '7

Se også REG. NR.:



REG. NR. 04681.000

HVILH0J

I N D H a L D S Fa R T E G N E L S E .... fortsat

- Afgørelse af 17/-51991 (nævn 18(91) - tilladelse til ny
tagkonstruktion på matr.nr. 3ab

:

• Se også REG. NR.:
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Matr. nr. 2i, 2~ og 3a alt

af Ealdthostrup by, Øls sogn. Anmelder:

,.,
, -, ,

D E K I.J A .: A II' I Q.J~.

.::;,ir6ejer Lenry ~-.ic;lsen, ~-ls, 08 ~Jation:::.lmusæ,:;t h:11' l"rednin,~sn:\.;vnet i'ol'

Anlhorg ~tltsr~dskrads efter ejer8Ds beeæring ~eddelt dis98. sation fra

henvist3S til kortet, [:vor det 0.1' deKlarationen omfattede o<11råde, ber\?!-
i s :lrende c~ele af l:latr. nr. 2-, 2- og 3::':" alt af lio.16thostr'up by, jZ:ls sogn,

er indla~t ~ed trøn oz blå farve.

§ r:
Inclen for den del af Cl.eklarationsområdet, eler er markeret n~ec:r;rØn

farve, må illLG:.lsinoe opl'~5res bYt:ninc;er, skure eller andre ud sigtshæm-

mende indretnin~er (LI'3.ster Dl. v.) mic~l(::rtiC1i:st eller var'igt. Parcel nr.

l skal sted se 110nli2:::'_,;ei ~;ræs, dog ed enkelte fri tst~'.en0 e trcc8I' l~an

Godkendes af de nedennævnte p~\.talebeI'ettigede. Hationalmuseet li..an til

enhver tid ~ræve træ- ae buskbevoksning p~ højen helt eller delVis f jer-

net veo ejerens l·orc-J.L-.staltnint; 02 )å dennes re[';l1ine inden for en fast-

sat _'rist ildte und.er 6 m~l.neGer, aE museet er berettiget til uO.en udc;ift

~or ajeren at istandsætte højen, herunder helt eller delvis at fjerne

eller tilc'~pkke e1et :i:- lWjen incibyg, ede VR.flc1v2rk. Parce11en sk:::ll holdes
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i en efter nedennævnte påtaleberettigedes skøn sømmelig stand. I f l1

l "
no 'l f.(, ..'lf i.J.4, ....v -V\ H..:V \ '{

p:'.rcellens sydlige Vhjørne kan anbringes et nedgravet vandværk, hvis' ~~,:J
,t ;. '

højde over naturliEt terrain ikke må oversti~e ~ meter. På den del ,
I 't '

•, ,

af p'ar celLerne nr. 24, 25, 34 og 35, der oufattes o.f den grønne mal'- ',:

kerin~, må cer ilcke finci.es beplantninf" der ifølge sin natur oversti·-

gel' 1,5 l~:eter. LWl leven6e hegn, eventuelt unClerstøttet' af tråd -

eIler nethe[;n 11.3, anvenc.Gs.

§ 2.

Parcel nr. l er :J,bcm 1'01' of{0ntli~h8deli. /redninf~snævn(~t 101'be-

holoer siG COS ret til eft3r ejerans begærin~ eller på eget initi~tiv

at udr~rfite et ordansre~l~~ent, {er kafl b8~r~nse eller helt forbyde
~

.... 2i.:11 11' 3. v r. nr. --, ;...8 :1 l. o r ')~ c"'- c,' O ,",c..- --j.J Qll..::L __

Deil på kortet d0cl blci farve vi s te "el af (te:-:larationSolllr2:.det skal

rer udsicten .l'ra p2.rcel l, EJ Jecielt fra t;ro.vlly'ijen, over llobro by og

alle berprte p2.rce11er, nr. 14, 1:5, 2'/, 28, 29, 30 og 35, i rimelig

UGstl':::8kning kal1 bebygges ,med enf1.:tl11iliehuse. ]jebyg~;else og beplantning

m.v. helt eller delvis inden i'or n::.evnteområde slcal r'or så vic~t ::tngår

placeri~g, størrelse (specielt højde) og ydre uaforrrning i det hele

tJ..f'et ~,odl\.Gndesaf Fredningsnævnet. Hæk og hegn i il'ldtil 1,50 meters
!
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hØjde kræver dog ikke næ\'nets tilladelse. Et sæt bygnin[;st8~:ninger

skal inc.levGl'es til D5:Vnets arkiv .::li' llensyn til kontrollen. Ved even-

tuel senere s;Ill'rin.e; i'or så. vidt angår det Y(~I:e skal .L·orholdes på san;me

§ 4.

?åto.leret tillc.c~:~L,es Fatio!lalmuseet o; Fr·30.:1iDLsE:"JVnet hver især.

3§:. ~-{al(lt!l.Jstrup by, 01s sOGn, i08t ller henvisEls til c,jGndol::rnens blad j.•

~ftå'ørt l dagbogen for retten l Hobro

den 16 APR. 1968 Lyst:

i :i'~'" ,.u. ~ bl. ?~
AI(.~ skab '4~?O •

Kort forevist, hVOra;'!
I
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øre

øre
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For >vist' på tinglysnings\mntoret for ,
Hai \) rdskrt1Cls, ~knIt'itt -ttf ad nr. /lb3,;
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Udstykningsplan for
en del af .
matr. nr. 2~ 2S og 3a

J

HALDTHOSTRUP by
Øls sogn
Hindsted herred

Aalborg amt

Mål forhold 1:2000

-grøn farve: '
pålægges fredningsdeklarotio
blå farve:
pålægges censurbestemmel ser
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r REG.NR. LJl'6//
FREDNINGSNÆVNET

FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS Aalborg, den 30.november 1983.
II ~ONG HANSGADE 18 9000 AALBORG Journal nr. 201/83.

TLf (OBl 12 70 1 1

Grundejerforeningen "Hvilhøj",
v.jformanden fru Gytte Bach,
Rønnebærvej 2,
9500 Hobro.

Modtaget I freefnlngsstyrelaen

- 1 DEC. 1983
Vedr: matr. nr. 2 i Hald Tostrup, Øls. - Etablering af lege-

plads vEd~Hvilhøj" (i712-~8Y-omfattet af deklaration. .
ly~t_16 ~4.1968.

I

Under henvisning til Deres skrivelse af 26.september
1983 s~t det under besigtigelsen den 24.november 1983 passe-
rede godkender Fredningsnævnet herved, at arealet uden for
"Hvilhøj" på ovennævnte matr. nr. benyttes som legeplads, og
~t der herpå opstilles bænke og boldmål samt i parcellens
østlige ende en sandkasse. Det godkendes tillige, at der
mod ølsvej og parcel nr. 35 plantes en ikke over 1,20 m høj
rosenhæk, eventuelt understøttet af et tråd- eller nethegn,
under forudsætning af, at der til sikring af offentlighedens
~dgang etableres en åbning ud mod Ølsvej, eventuelt forsynet
med et "møllehjul". Det fremhæves, at der ikke ved den til-
ladte benyttelse må ske beskadigelse af højen.

Ovennævnte godkendElse, der er en dispensation fra
bestemmelsen i naturfredningslovens § 53 og fra deklaration
lyst 16.april 1968, kan i medfør af samme lovs § 58 ind-
bringes for Overfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Købenahv K.,
0f den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, Frednings-
styrelsen, Nordjyllands amtsråd, Hobro kommunalbestyrelse og
Danmarks Naturfredningsforening.

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

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af overfredningsnævnet.~ Nærværende tilladelse
bortfalder, såfremt den ikke er udnytt~t inden 5 år 'Ira dato.

•

,
......... -f"..... r-l.--- ...... - ,-_ ..

(~:.;:,:\'"_''\;:.. E .Bruun de Neergaard.
Til ori'entering:

xFredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K., 2 eksempl
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,

Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Amtsfredningskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l.

2000 København F.



r-redningsnævnet
..fo~ f\Jordjyllands amts'
sydlige fredningskreds

Tingh"uset, Gammeltorv 6
fjPOO Aalborg,Tlf.0812 7111

vREG.NR. L\b81.o0
MOdtaget ,

ma .Skf99'~~aturstvrers~"
J " 1 r' 1\ lt:. l,".v

Aalborg, den 17.
J.nr. 18/91

Vedr. ny tagkonstruktion på matr.nr. 3 ab Hald Thorstrup, om-
fattet af deklaration af 16. april 1968 (høj nr. 1712-88).

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse d.d. til
Hobro kommune.

~~r~
Sor~søe Je~n •

,

•-•

~kov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220
Aalborg øst.
Danmarks Naturfredningsforening v/Frans Julin, Ranunkelvej 61, 9500
Hobro.
Kulturhistorisk kontor, Søren Frichsvej 42 H, 8230 Aabyhøj .
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 SVenstrup.
Vagn Jensen, Ranunkelvej 65 8, ,9500 Hobro.

.r,~ilj(jministeriet
Sko,,'- og NaturstYl'elsen
J.nr. sN te: (l{ \\..{-000 \

Akt. nr. SC).
~.V



Aalborg, den 17. maj 1991.
J.nr. 18/91

Fredningsnævnet
~for t>Jordjyllandsamts,
sydligø fredningskreds

Tinghuset, Gammeltorv 6
.'WOO Aalborg, TIf.08 1271 11

•
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Hobro kommune
teknisk forvaltning
Ndr. Kajgade l, 9500 Hobro

Vedr. j.nr. B.k. 11019, ny tagkonstruktion på matr.nr. 3 ab
Hald Thostrup, omfattet af deklaration af 16. april 1968 (høj
nr. 1712-88) .

Under henvisning til Deres skrivelse af 23. april 1991 med bilag samt
under hensyn til det i forbindelse med en tidligere sag vedrørende sam-
me ejendom konstaterede (nævnets nr. 42/90), hvorefter ejendommen
på grund af omliggende bebyggelse og bevoksning ikke kan ses fra højen,
godkender fredningsnævnet, at der udføres en ændret tagkonstruktion
på bygningen i overensstemmelse med det fremsendte tegningsmateriale.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til ovennævnte dekla-
ration, akn i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2, jfr. § 58
stk. 3 - 7 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af den der har ansøgt om nævnets godkendelse, Skov- og Na-
turstyreIsen, Hobro kommune, Nordjyllands amtskommune og Danmarks
Naturfredningsforening.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb.

Er klage indgivet, må godkendelsen ikke udnyttes medmindre den op-
retholdes af klagemyndigheden.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen
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