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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. Itingbogen.
art. nr., ejerlav. sogn.

Stempel: kr. øre Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkontoret)

REG. NR. SO 3 3 Købers l
J bopæl:

Kredltors

Anmelder:

År 1969 den lo. april klo 1000 foretoges på for-
mandens kontor: F.s. nr. 2407/67: Fredning af oldtidsagre

på matr.nr. 199 Albæk
sogns mellemste del.

l, Der fremlagdes:
l. skrivelse fra Vendsyssel historiske museum.
2. kort.
3. skrivelse fra museet.
4. skrivelse fra Nationalmuseet.
Der afsagdes sålydende

kendelse:
Ved skrivelse af 15. oktober 1967 har bestyrelsen

for Vendsyssel historiske museum tilbudt vederlagsfri fred-
ning af matr.nr. 199 Albæk sogns mellemste del, Dronning-
lund herred, bl.a. således at offentligheden får adgang til
fods på arealet.

Ejendommen består af et 6.1780 ha stort hedeareal
og er i medfør af § 2 i lov om naturfredning af 16. juni
1961 fredet, idet det indeholder oldtidsagre, fredningsnum-
roer mb. 916.43.

Nationalmuseet har nedlagt nedennævnte frednings-
påstand, som er tiltrådt af Vendsyssel historiske museum,
og som fredningsnævnet ligeledes kan tiltræde.

Be.tillings.
formular

C ,en.en & Kjeldskov A/S. København



Thi bestemmes:
Ovennævnte ejendom pålægges følgende frednings-

bestemmelser:
a. Der tillægges det offentlige ret til færdsel til fods

og til ophold på arealet, der i sin helhed udgør en
forekomst af oldtidsagre, fredet i henhold til natur-

,

fredningslovens § 2 under fredningsnummer 916.43.
Om adgangens art og varighed m.v. kan af ejeren, Vend-b.

, syssel historiske Museum, og Fredningsnævnet i fælles-
skab udarbejdes og til enhver tid ajourføres et sæt
ordensre~ler, der kan bekendtgøres bl.a. ved opslag
på arealet.

c. Tilsynet med og varetagelsen af ordensreglernes over-
holdelse har Vendsyssel historiske Museum, Frednings-
nævnet o~ Nationalmuseet hver især.

e•

d. Den offentlige adgang kan begrænses eller midlerti-
digt ophæves i perioder, hvor hensynet til brandfare
eller eventuelle igangværende arkæologiske undersøgel-
ser gør det påkrævet.
Enhver form for bebyggelse, opstilling af boder, sku-e.
re, telte, master og andre skæmmende indretninger er
forbudt, medmindre det er påkr.ævet i forbindelse med
igangværende arkæologiske undersøgelser.

f. Gravning, afgravning eller aflæsning af materialer af
enhver art er forbudt bortset fra eventuelle arkæolo-
giske undersøgelser, hvorom gælder reglerne i natur-
fredningslovens § 2.

g. Henkastning af affald eller etablering af bilophug-
ningsplads m.v. er forbudt.

h. Luftledninger må ikke føres hen over arealet.



i. Der skal tilsigtes bevaring af hedevegetationen. Ke-
mikalier, der frembyder en fare for hedeurternes triv-
sel, må ikke anvendes. Lyngslet og kontrolleret af-
br.ænding er tilladt.

j. Opdyrkning og afgr,æsning er forbudt.
k. Ingen del af arealet må tilplantes med træer og buske.
l. Der tillægges det'offentlige ved fredningsmyndigheder-

nes foranstaltning ret til efter forudgående anmeldel-
se til ejeren og uden udgift for denne at borthugge
selvsået tr,æ- og buskbevoksning og på anden måde at sø-

~ ge stedets hedekarakter bevaret.
m. Nærværende kendelse begrænser ikke nuværende eller frem-

tidige bestemmelser vedrørende fredede fortidsminder.
Påtaleretten tilkommer Nationalmuseet OB Frednings-

nævnet.
Sar;an sluttet.
Mødet hævet.

Carl Nielsen Th. Haagen P. Madsen

Udskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den JO/y- 1969.

~~

Th. Haagen
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