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REG. NR. :r./~-t

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

År 1972, den 25. maj , afsagde Overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2045/69 om fredning af arealer i Sønderup Ådal.
Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds, nu

Nordjyllands amts sydlige fredningskreds, den 20. september
1969 afsagte kendelse er sålydende:
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Ved skrivelse af 16. juni 1965 har Danmarks Naturfredningsforening
begæret fredningssag rejst vedrørende nedennævnte matr. nr. i eller
ved Sønderup Å. I skrivelsen hedder det blandt nndet --- "Området
strækker sig fra den i 1~6 og 1949 ved Vegger gennemførte fredning

- i sydøstlig retning cao lo km længere op ad åen til skæringen med
4t~ Viborg-Ålborg landevej. Arealerne, der Ønskes fredet, rummer en række
"e motiver af usædvanlig landskabelig skønhed, idet ådalen snor sig mel-

lem krat og lyngklædte skrænter. Den nordlige del nf ådalen har til-
svarende karakter, som den allerede fredede del, herefter bliver åda-
len smallere, men stadig med høje dalsider for i den sydlige del at
løbe gennem et landskab af fladere karakteru·-.Efter en nærmere beskri-
velse slutter skrivelsen med fØlgende

I I e

lredningspåstan~:
Bebyggelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse skal ikke

Være tilladt - herfra dog undtaBet bygninger, der alene opføres til
landbrugsformål og i tilknytning til allerede eksisterende landbrugs-
ejendomme C'

campingpladser bør ikke etablereso

Arealernes nuværende driftsform skal opretholdes. Opdyrkning må ikke
finde sted. Græsningsarealer skal fortsat udnyttes som sådanneo

Udenfor de nu til haver udlagte arealer må tilplantning med buske og
nåletræer ikke finde stedo Den eksisterende nåletræsbeplnntning må ikke
retableres.

Enebevoksninger og egekrut må ikke fjernes. Særlige foranstaltninger
til sikring af enebevoksningernes regeneration kan iværksættes på for-
anledning ar de påtaleberettigede c
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Regulering af åløbet skal ikke være til1.adtøDambrug må ikke etable-

reso

Terrænformerne må ikke mndres ved afgravning eller opfyldningo
Boders skure, master, skilte og andre skæmmende lndretninger må

:tkkeopstillesQ

Arealerne må ikke benyttes til biJ.ophugningspladsero
Affald må ikke hep~astes på aroalerneø

tt Offentlighedens adgang til de fredede arealer skal søges sikret ved
anlæg af rastepladser og stiforlØb.

tt Påtaleret tillægges fredningsnævnet~
ttlNaturfredn1ngSfOreningo tf

naturfredn1ngsrådet og Danmarks

Efter at fortegnelse over de pågældende ejendomme var produceret og
efter at ejerfortegnelse var udarbejdet9 fandt bekendtgørelse af fre~~
ningsbegær1ngen sted (jvf 6l No.turfredntngslovnes § lo) bl..D. • i Statsti-·

" dende nr.,192 for den 17" november sl.,åoog - idet følgende matr" nro
b e b \od d2-, 2-, 3~,~ og ~, Giver by og sogn ikke var medtaget 1 den første

bekendtgørelse - tillige i Statstidende uro 200 for den ~611 november

~l Efter at samtlige lodsejere og de i ejendommene og i sagen iøvrlgt
interesserede var behørigt indvarslet.:;og efter at såvel D.fskrift af

I 4t,fredningsbegæringen med dertil hørende kort var udsendt til de lige
nævnte, afholdt næ~net det fØrste mØde i sagen på SØnderup kro den 130
december 19650

I mødet deltog foruden ~~ets medlemmer føleende:
Danmarks Naturfredningsforening,
Naturfredningsrådet,
Fredningsplanudvalget,
Repræsentanter for sognerådene i følgende kommuner~
Sønderup-Suldrup,
Skivum-Giver,
Hauerslev-Brorstrup.
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(Repræsentanter for Veggerby sogn var fejlagtig
ikke indvnrslet).
Amtsrådet vor indkaldt, mon ikke repræsenteret.
SamtliGe lodsejere var Qodt eller repræsenteret,
med undtagelse af følgende:
Sag 9, lo, 20, 31, 39, 43, 46, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 66 01370.
Af panthavere var Qødt eller repræsenteret:
Nibe sparQkosse (sag 9, 31, 43, 47 og 48).
Ingen særskilt påstand.
Dansk Kautionsforsikrinssselskab (sag 46).
Nordisk Diesel b/S (samme sag).
Finansministeriet (sag 6, 12, 19, 59, 65 og 66).
Særskilt p&stand nedlagt jvf. ved omtalen af de
pågæluende sager.

Efter at nævnsformanden i store træk hnvde redegjort for sa-
GeD og behandlingsmåden, hovde rekvirenten, Danmarks Nnturfred-
n.i:1gsforening,lejlighed til nærmere at begrunde sin påstand,
l~cesom blandt andre, de lodsejere, der ønskede det, fik ordet.
JS1.-Jeldisse som panthavc:rne protesterede mod fredningen. Mødet
.J ".Gtede med, at p.ævnsformanden oplyste, at nævnet herefter vil-
l~ besigtige de pågældende arealer, i hvilken forbindelse lods-
:J:;,:rnepåny ville få L1ulic;hedfor nærmere at udtole sig, ligesom
de;'.'nå.r besigtigelsen vor' afsluttet, og når nævnet havde dannet sig
ot indtryk af sogen, ville få tilsendt et foreløbif!;tudkast til
..c,;nd,.:lse , på grundlag af hvilket de, inden cm nærmere fastsnt frist,
kl..1nneudfærdige en skriftlig redegørelse med eventuel beGrundet er-
s-:~-ltningspåst8.l1d,hvoreftGr nævnet ville optage sagen til kendelse,
3C~ så naturligvis kunne onkes til overfrGdningsnævnet af såvel Dan-
:::-':lm Nnturfredningsforening som d8 i ejendommene interesserodG.

Do pågældende ejendonme er følgende, idet ejernes navne or anført
v,1 hver onkol ojendom:
: .':~_J. ~l("Jtr.nr. lE-j~strupgaorde, Givor so[';n,lendbrugsnotering.

Frode Agerbo, skade lyst i 1960.
Servitut om oldtidsminder lyst i 1910.
EjendoQffiGnligger på vGstsiden af åen midt i det foreslåede
fredningsområde.
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Anna Rafaelsen, skøde lyst i 1940.
Hovedparcel delvist bevokset ned træer, beliggende som ved sag
l oplyst, pa en skrænt. Den T,lindreparcel på ostsiden of åen.
Ejerinden har gennem advokat Eo~ogt, Roskilde, meddelt nævnet,
at hun ønsker ret til opstilling af et sommerhus i udkanten af

J:.:'æbcvoksninE;enmed udsigt over ådnlen. Hun har oplyst, at grunden er
~n del nf hendes barndomshjem. Hun er stærkt imod, at der eventuelt
:ives offentligheden adgang til færdsel langs åen, men har intet imod

ut forbud mod regulering af samme.

"

Matr. nr. 2~ sst., landbrugsnotering,
Frode Pedersen, skade lyst i 1954.
Engparcel ca. 3 td land samt et bakkeområde ca. 2 td, belig-
~cnde som ved sag l oplyst.
Matr. nr. 2~ sst., 2~ 2~, 3~ og 9~ GivqT by og sogn, landbrugs-
notering.
Gunnar Kristensen, skøde lyst i 1957.
Beliggenhed: som vod sa~ l oplyst, dog lidt sydligere.

Matr. nr. 2~ Astrupf,oarde, Giver sogn, landbrugsnotering.
August Hedegaord Krogh, skøde lyst i 1957.
Ejendommen, ca. 4-5 td land bestående af eng og skråninger,
liGger som ved sag l oplyst, dof,lidt sydligere.

. 6 M d e .'.~:Hi.._. atr. nr. 2- og 2- AstruPG[lorde, G1vor sogn, husm[lndsbrug.
Kresten Pedersen, skøder lyst i henholdsvis 1938 og 1955.
Finansministeriet hor, SOQ pantehover for til reæx eao 18.000
lerII (HL 16.606) ønsket sig tillagt eventuel erstatninr:;udbetalt,

l~lt eller delvist som ekst[lordin~rt afdraG. Beli~genhed: De sag l.

Matr. nr. l~ Dalumgoard (lf ss), Sønderup sogn (fire parceller),
londbrugsnoterinf,.
Jens Johansen, Johannes Johnnscn og Rigmor Johansen (i lige
sameje), skøde lyst i 1953.
Servitut om bebyggelse og nnturtilstund vedrørende en @indre
parcel, lyst den 26. juli 1965 (nævnets journal 317/63)0
Ejendommen li~ger på østsiden af åen i den nordligste del nf
frednincsområdet, dog ligger tre små parceller på vestsiden
nf åen. Fredningsbegæringen omfatter den væsenligste del af
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den ca~ 120 td land store ejendom. Arealerne vest for bygnin-
gerne består af sræsningsarealer på skråninger med spredt be-
voksninG, medens arealerne øst for den fortrinsvis er alminde-
lige mnrker.
En parcel af ej endoI:u:wn er den lo. novcr,lber 1965 - [lItså få
dage før den første bekendtgørelse i St8tstidende om sagon -

fblevet udstykket SOLl InEltr.nr. 1- Dalm1go[lrd, Suldrup sogn,
uden at nævnet hRr været opnærksoD herpå, for under concipe-
ringen af kendelsen. Dette motra nr. tilhorer pastor Gnub,
Annebergvvj 4, 9000 Aalborg, og ejendommen er ubehæftet, bort-
set fra on fredningsdeklarotion, lyst den 26. ,juli 1965 og et
pantebrev, stort 1250 kr., lyst i 1965 til ejeren of stnmpar-
cellen. Ejeren her intet mod fredningen og gør ikke krnv på
erstatning. PenthElverne er ved anbefrlot brev of 9. juni 1969
underrettet. Svor er ej modtaget. B€kendt8ørelse i Stntsti-
dende for den L~. juni 1969 her fundet stod.

eag 8. Matr. nr. l~ Doluo~aard, Sønderup sogn, Dotr. nr. l, 2~ og 5
Hyldols Mølle, Suldrup sogn, motr. nr. 22, 23 og 48~ Skivum
by og sogn 013 mntr. nr. 4 0strupg::lDrde, Suldrup sogn, lond-
b~ugsnotering, med undtagelse af natr. nr. 23.
Horeld RnsDussen, skøde lyst den 7. au[ust 1965.
Ved skrivelse [lf l. februar 1967 er oatr. nr. l~ 0strupgaarde,
Suldrup sogn (se S["lS63) udgået ei ontriklen og inddroGet un-
der motr. nr. 22, Skivuo by 05 sogn.
Hele ejendonoen, der licser på øst-, vcst- OG nordsiden af åen
i den nordlice del nf fredningsoDrådet, er på CEl. 160 td lond~
Co.. 1/3 herof er oofnttet of frodninssbofæringon.
Ejeren ønsker fortsat at kunne Gr2ve snnct fr[' snndgr~v på Dotr.

enr. 48-.
Med hensyn til ootr. nr. 22, jvf. s~c 63.

§o~-2~ Motr, nr~ 2 DGluDbDPrd, Suldrup sogn, londbrugsnotering.
Mor,ens Por~, skøde lyst den 22. juni 1963.
Ejandonoen, et skovstykko oD~ivot of Dorker, liBGer smukt ved
et v["lndløb og ar beliGgende ost for åen i den nordli~e dal
~f frednin[soorådet.

§~~f3_10 t'MDtr. nI'o 2f oG 7 Hyllest ed, Suldrup sOE;n, londbrugsnoterinG.
tt Christon NørGo['rd Winther, skøder lyst i 1936 oe 19430

Ejendomoon ligger øst for åen i don nordlige dol af frednings-



•

7 -

oorådet. Cn. 7-8 td l~nd er beplantet, medens resten er lyng-
bakker med spredt selvsået træ- eller buskbevoksning.
Ved skrivelse af 25. jrnu~r 1967 hor l~ndinspektør Orbesen,
Arrs, på ejerens vesne indcivet begæring om udstykning nf matr.
nr. 7 Ded henblik på opførelse 2f en lokcl helårsbebyggelse.
I skrivelse ef 17. februar s.å. oeddelte nævnet landinspektør
Orbesen, nt sogen ville blive behandlet S~Dmen Ded frednin[s-
sogen og landinspektøren opfordredes til, hvis det drejede sig
OD en presserende sOG, nt tilskrive nævnet snarest. Nævnet ses
ikke at hove modtaget svor herpå.

Sn~ 11.Motr. nr. l~, l~ oe 3~ Mosbæk, Giver sogn. De to førstnævnte
udgør i forening en 13ndbrugsejendom.
Niels Christion Andersen, skøde lyst i 1952.
EjendoDmen findes på den vestli~e åsidc i den sydlige del nf
fredningsoorådet.
Ejeren hor oplyst, ot co. 20 td lond onfnttes rf frodningsbe-
gæringen. D8t hor været drøftet pt uddybe åon, Den h8n Dente, Gt
dette ikke kunne bet~lo sig.
Det drejer siS OD eng ofgrænset Dod vest of r-ræsskråninger.

hSpe 12.Motr. nr. 1- Mosbæk, Giver soron,husDondsbrug.
Børge Bosbond, skøde lyst i 1955.
FinnnsDinisteriet hor SOD p~nthnver (HL 13585) for til rest
C0. 18.000 kr. forbeholdt sig et kræve eventuelt erstntnings-
beløb uc1betc1lt SOL,hult uller delvist ~fclrag.
EjendODDcn ligGer på vestsiden of åen, delvis [rænsendG op til
denne i d~n sydlire dul af fredninbsoorådet. Det pågældundo
ore01 sv~r8r i det væsentlige til dut under sor,11 omtolte, der
liGfer uoiddclbrrt syd herfor.

Sl'f2'13 .Motr. nr. 2~ I\10sbæk, Giver sOf.m,lo.ndbrue;snotorinc.
Anders Chr. M8uson, skøde lyst i 1951.
Blr'ndt nnclet dokur:J.ontOD olcltidshoj (lyst i 1954).
OD beli~genhcden henvises til sns ll.
Ejeren h~r oplyst, 2t det påfældondu 0I'ool er på ca. 6f hr, et
ungorcnl, der ken ~fvendos ved dræninG.

So.~ 14.M~tr. nr. l~ 8norup,
londbrugsnoterinc.
Frede Laursun, skøde

bBrorstrup sOfn 0[; 2- Mosbæk, Giver sOGn,

lyst ibenholdsvis 1963 OG 12. januar 1965.
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Ejendoonen ligger uDiddclbort op til Aotslandevejen helt mod
syd i frednin~sonrådet. Det drcj8r sig, ifølge ejerens oplys-
ning, ou ca. 3 td lnnd eng.

SUh 15. Mo.tr. nr. 2~ Mosbæk, Giver soen, londbrugsnotering.
Soren Vncner Holmogor, skøde lyst i 1954.
Om beligcenhed henvises til SOG 14. EjundoDmen ~rænser dOG ikke
op til Aetslondevejon.
Efter ejerens oplysninG drejer det sig 00 ce. 6 td land Gnb og
mnrk.

"

Sag 16.e
el
e

Sag 17.

c kMotr. nr. 9- Sønderup by og soen og entre nr. 2- Mosbæk, Giver
sogn. FcrstnævntL londbrugsnotcring.
Hokon ThomS8n, skøde lyst i henholdsvis 1943 og 1947.
EjendoDnen li~gcr i den sydlice d~l ~f fredningsområdet på beg-
t~esider of åen. På Gjt:Jndonr:,ener anl[1gt et dODbrug ..
Motr. nr. 2~ Mosbæk, Giver sogn.
Henry Sudergo8rd, skøde lyst i 1953.
Engoronl vod den sydliEo del [lfåen på dennes sydvestsi~co

nS[l~18. Motr. nr. 2- Mosbæk, Giver sOfn.
Orll'"'Petersen, skøde lyst i 1963.
EnGorenl, npbopFlreol til soe 17.

•
So.g19.

Sog 20.e---

Motr. nr. 2~ Mosbæk, Giver soen, husmandsbrug.
Niels Miehnel Brnsen, skade lyst i 1948.
On belirconhod honvises til SOG 17 •
Om Fin~nsDinisteriots påotond (HL 13644) henvises til sog 12,

Motr. nr. l~ MunkholDcaorue, Sonderup sogn, londbrugsnoteringo
Jens Christian Poulson østergoord, skode lyst i 1956.
To cncp<,recllur, liGGende på ostsiden of åen co. Didt i fred·-
ninssourådctn Efter ejerens oplysning drejede det sie on enn

3 td sur eng somt oreol Ded nåletræsbevoksning.

!3or; 21. Mntr. nr. l~ I'-1unkholTl[;[wrde,Sønderup sOGn, landbruGsnotcI'inc;o
Oluf Pedersen, skade lyst i 1951.
On bolif,S8nhcd se s~[ 20.

~fSOg 22. Motr. nr. 10 Rebstrupcnordu af,notr. nr. 19 MunkholQG[lnrdo~ ~lt
..,. of Sønderup sogno
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Laurits Lossen, skøde lyst i 1945.
On beliG~enhed S8 sag 20.
Ved skrivelse af 19~ februar 1968 hor landinspektør Orbesen,
Aors, fremsendt nndrogenue on udstykning, bla~dt andet nf en
mindre pnrcel of ootr. nr. 19 Rebstrupgoarde til sammenlægning
oed matr. nrnl~ sst. (sag 25), hvilken pnrcol i ndskillifG år
skol hove været udlojet til ejeren af sidstnævnte matr~ nr.
(fiskeriejer Aage V.Pederson). Nævnet har ved skrivelse af 3.
juni 1969 meddel t landinspektør Orbesen, at næv·,·
nut intet havde ~t indvende mod den beGærte udstykning til
anvendelse nf c1o.obrug.Det er oplyst, Iltde på pnrcellcm væren·
de damme er taget i brug for fredningssaGon blov rejsto

Sag 23.Matre nr. 2~ Munkholmgaarde, Sønderup soGU , landbruGsnotoringu
Børse Jacobsen, skøde lyst i 1963.
Ejendommen ligGer på østsiden af åen (en lil-
le parcel på v~stsiden).
Fra dGnne ojendom er don 16. morts 1966 udstykket natr- nr. 2~
sst, hvilken ejendom ifølge skøde lyst den 26B januar 1967
tilhører A/S Rubstrup FiskE;ri (sag 31). Advokat GorIJ.Pedersen,
Anrs, har på aktieselskabets vegne Ded nævnet ført en dol for··
handlinger, der resulterede i, at advokaten afæskede nævnet
en kendelse, hvilkon kendelse dog, da den i slutningen nf 1967
vor uderbojdet i koncept, blev frafaldet. Da denne gencjver
det rejste pro~loo, skRl den anføres her, dol,ktm i ekstrakt.
Efter at udknstot hnr ootal t fredningssagen , herunder ot J:w,tr,-
nre 2~ er oDfattet of frcdningsbogærin~en, hedder dot i udka-
stet: 11 J..Ji(jcJDt'cvntocjendoD tilhøror ifølge skøde, lyst den
3. august 1963 gårdejer Børge Jacobsen. Fro dennu ejendoD er
don 16. morts 1<;66 udstykket en engparcel, oat:r:iku18retunder
2~ MunkhologQ~rde, Son~erup sogn, efter at fredningsnævnot ved
skrivelse of 23. fEbruar s.å. havde erklær8t, nt det intet hav-
de at indvende f,lOC'_ uclstykningen, idet der iovrigt blev henvist
til ~en rejsto fredninGssag. Ved skøde lyst en~olig den 26.
jc:muar1967 hor II/8 Rebstrup Dnnbrug, Rebstrup , der lmr <.;tclo:.l-·

brug beliggende liAt nedonfor ffiotr.nr. 22,kobt donne cjen-
clOI:l for 25.000 l.:!:'. 70d kendelse o.f17. juli 1965 - o.ltså et
halvt år før re;;s:1.inGenaf fredninGssD.gen - havde Lrmclvæsens-
kOIJ.misionenfG~ l~=borg AIJ.tsrådskrods2. område på n@rnere
fnntsotte vilkå~ ccidelt tilladelse til, at der på en ~ sogen
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(ootnlt prrcol (foroentlig identisk ood ovennævnte natr. nr,..
oåttc otobleres t.)tdanbrug, I1Munkholo dnnbrug", således at
(1"'I:lbr1l(~otskulle være fuldfort inden clen l. juli 1967 (fris L;(

senore forlænget flere 30nce, senest til den l. juli 1969)0
11.<·~volG~ltGorn Peclersen, 1I.~rs,hor SOD befuldr.1æe;ti[:~otfor I.jS
Robstrup c~oDbrug, forhrmdlet Ded nævnet, der den 18. septeI.l1

)(

1967 besigtigedo Qet pågældende arenl. Det blev herunder op··
lyst, nt nktieselsknbet hor hoft en del udgifter i anledninG
of orhvervelsen af ejendoDoon og daobrugssagens behandling
for londvæs~nsnævn og lnndvæsenskoDoission, hvilke udgifter
er opr;jort til 61.491,78 kr., hvortil kOr:lneret eventuelt er-o
stotnincskrav på ca. 7.500 kr. til en nDbolodsejer i nnlednin;-
af, at denne ikke, såfront dnobruget ikke etableres, opnår on
tilsiBtet ofvanding.
Advokoton var vod skrivelse af 13. oktober 1967 freDsonclt til
nævnet en vis dokur.lontation for disse udgifter. Skrivelson
sluttor ood, at aktieselskabet er villig til, mod beteling nf
35.000 kr. i erstatning, at afstå fra oprettelse af dot ved
kendelsen tilladte dODbrug, således at matr. nr. 2~ fredos to..
tol t, olt unclor forudsætning nf, at Sonderup Ådolen ligolo<::'..es
frer1.ostoto.lt oven for og no(len for (let heroohOllcllec1..oaroar-r;

/"

Sar: 1124.Motr~ nr. 1- Rebstrupgaarcle, Sønderup sogn, landbrugsnoterinG,
Sven Borge Børresen, skode lyst i 1941.
Ejemc:on1Dc:nliGgor på østsicLen o.f åen [lidt i fredninGsoI:.1rådot,
hrealct oDfotter blo.ndt ondet en slugt ned en lille sOo

B?~ 25.Matr. nr. lE Rebstrupgaor~o, Sønderup SOb~.
A0Ge Verner Pedersen, skøde lyst i 1946.

'tt Om beliggenhed se sag 24.
løvrigt honvises til sOG 22 vedrørende begært udstykninge

i~~r~26.Motro nro 1- Rebstrupganrdo, Sønderup sogn, landbrugsnoterinc
Niels Narhnvo, skade lyst i 1949.
00 beli~Benh8d se sag 24.
Ejeren hnr oplyst, at hnn hor kabt en parcel af Dntr. nrs IS
sste (8~g 22) til samoenlægning mod GjondoDDon. Han ønsker
fortsot nt kunne benytte den på ejendor:mon væronde snnelGravo

F:·~~[':_..n..Matr ~ nrlO 29:RebstruPBanrcle, Sønderup sogn, landbrugsnoterin(
Alfrec Jorgensen, skøde lyst i 1936.
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rJ~.,cc)r:'::, I.I!:: bC[3e sider ~f åen, grænsenc.1.eop til denno, i den
iy(Ll.:L ['~~.:del ~:: :fre.:1nine;sorlråc1et.

~)

I

I I

[.::':::~~_s.~>>;(';:·:·c liT.'" 2~ Robstrupgnarclc, Sønderup sogn, landbrugsnoteringe
:{io(:'::: t;U~,.':::,oi.'::;en,skode lyst i 1947.
C':-1~~C·I.:· c:C ryn l-) (;0. henvises til sag 24. En dol af grunden ligger

I.

r,"1 kI'b, '0" '1;':-. ~~',J: 2::.. og 2~· Rebstrupgoordo, Sønderup sogn, og catr.,
1'.:'.' (, J.l~~ (~o (1e:'_0), 11~ og 26!2.SkivuD by og sogn, lanc1brugs-

(' kr:c-~("\·,__.L.:1C vG(lrorenc1e 11": og 11- •
JCl'S J(J::'(.;'(J:!;3en:slwdo lyst i 1942. ,.,
:;\)<0:. C!lt Or.1 i:cuCLninc;[d to oldticlshøje på matr. nr. 26:':', lyst
..; l 9 S:J....... -- '/''''

~janQ0~~on er beliggende på vestsiden af åen, cidt i frec.lninss·"

"Ej crc-m ~1'lr cplyst, nt Gtl ..5 td lo.nd er skov og en. 12 td er bo.k··
kel'. Ron ønsker ret til at genplante skov.

Mnt!'. nr, ?i Robstrupgaarde, Sønderup sOEn og matr. nr. 26~
8];::i. 'lUr::' ~-y oG sogn.-
;u:"'.J.c.l01JD.:t:'TJOJ:sen, skode lyst i 1942 o

Bo:J.:i·CS');lCLCCGIl nnfort undor sng 29 c

D:L'(;j er 8lC ofter' uj erens oplysning oc eR. 2 tcl land (eng og

I,
I

11Dt~C, 1"0:('" 2!:· Rebstrupgnnrde, Sonderup sogn.
11./:2 'Ror';;~r"ll.pFis'r;" ori, skoc.le lyst i 1957 •
..'-h:,~c-c;Y"l4'.' ~e ~'lll.~kJ.lOII.1go.Drc1G,se. sng 23.
J.'nC:1rc ~_lj_::"". :'..~ bGcncl.O på begge sider [lf åen, E1idt i freclnings-
c 1"1-;; (~~("'_nt

t'
I nl,F: ('::-' c;1,\:() q \)ri.'or.·C r./c; mindre foci.er- olIer hnkkehus. Ef tor for-

h"'''dij.:",C'; ,'wcl l)~~1r:18rksNaturfredninssforening hor nævnet veG.
,-::l':::":'-h-,--lo~~oC n'" ;)4-- ::'ebrunr 1969 tilladt opforelsen af c.lotte på
n:;_' i ';.c:;- '1;";:J.":Lv(~lsl__;n indeholdte vilkår ..

i~',c~~L.?.~I, lVi.~tr . ,l":· ~; ~ ;U.ltJ'UP r1011e, Sonderup sogn, og rnatr. nI' ~6'!2., lo~',
" L , ,', l (" f-~ r: S . l db 1\

, . ..-' _l. . ". I. ~ ,. o~ ?' )..kl vur} by og sogn, an rugsnotering ~ .L:l.agc
}"n.s '.;,:nl' c ~.:'·Ht ., 1938, ny oj er K.Nohr Frandsen, Lerllt:1bakken

tit }Jl",} (l ,I, .. • ~. -,1 '.c'11yy?if 01150 skac1e lyst 31. august 1966 o (Skadet
lr(-~(»).~.("'..'..;:r :J n>:~; om til hvoc evontuel erstatning for frcdnin-
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skal udbetales). Ifolge erklæring af lo. juni 1969 er F'ranclGc':-
(IenberettiGede.
Dokument OD fredninfJ af 3 oldtidshaje på matr. nr. 3 lyst ~
1958.
Beliggen~e på begge sider af åen oidt i fredningsaorådet,

l.\1atr.nr. 3E SkivuD by ae SOSJTI , 0[S rJatr. nr. l~ østrupt-~8arc1c~,
Suldrup sogn, D8tr. nr. 3~ landbrugsnotering.
Gunnar Marck, skade lyst henholdsvis i 1948 OG 1952.
Dokuoent OD fredning af hellGkiste vedroronc1o 3U lyst i 193~'
------- oldtidshaj OG en åben gravkiste vodrorendo 3~ lyst
1954 og 1962.
Dokument OEl bobycgelseskontrakt af hensyn til naturfrec.lning.:.:>"·
loven vedrorende 3~ lyst i 1965.
Matr. nr. 3§ ligger vest for åen og ~atr. nr. l~ på astsid0n i
det nordliGe afsnit af fredningsamrådet. Ejeren har oplynt~ Gt
sidstnævnte matr. nr., ~er er skovbevokset, er udstykket til
to soooerhusgrunde.

0?G 34oMatr. nr.4~ SkivUQ by oG soen, landbrur.;.
Hans Thorndahl, skade lyst i 1963.
Ejenc1oI:menliGGer i c.letnordligste område grænsenele til å (\y;. "

og består af eng, skov og mark.
En ongparcel ligger nord for åen, resten syd for denno.
Ejeren onskede ret til opforelse af 3 huse til sine barn.

35.Matr. nr. 6~ SkivuD by og sogn, landbrug, fredskovsplirt,
hrne Viholo, skade lyst i 1962.
OD beliggenhod so sag 34.

?'Dg 36.Matr. nr. 7~ Skivuo by oG soen, lanc1brug og fredskovspligt,
Gunnar Christensen, skade lyst i 1964.
00 beli~gonhod se saG 34.
Ejeren onsker nt plante træer nordvest for bygningornoc

j2f 37oMatr. nr. 9~ Skivuo by OG sogn, landbrucsnotering.
Kai Chr. Andersen, skade lyst i 1946.
Ejendonoen ligGor vest for åen oidt i fredningsoorådot.

>Gf:-)8.MGtr. nr.9~ to pnrceller,(hvorunder 48~ og 48~ er inddrnro~~I

f 0snot 48- Ski Vur.1 by OG sogn ar.;nntr. nr. 2- AastrupgncHcl0.
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Veggorby sOGn. Forstnævnte Datr. nr. udgor et landbrug. Træ-
bevoksningen herpå er undergivet fredskovspligt.
J.Sidenius, skode lyst i 1962 og for så vidt angår ontr. nr.
48f betinget skade, lyst den 29. Daj 1964. Skadet, lyst ende-
ligt den 28. decoDber 1966, indeholder intet OD, hveD eventuol
frednincserstatning skal tilfalde.
Ejendommen liSGer i den nordligste del af frednincsområdet syu
for åen, dog ligger en engparcel liGe nord for denne.
Ejeren har oplyst, at han ikke er nodstander af fredningen~ Den
han protesterer mod at der tillægGes offentlig adsang til ejen-
dommen.
Under sagens gang har nævnet godkendt en forlængelse af ejen-
cLonr,lensstuehus (på nntr. nr ..9~).

SaG e n39.Matr. nr. 9- og 12- Skivun by og sOGn.
Saren Chr. Jenson, ska~e lyst i hrnholdsvis 1936 OG
DokwJent on,frednins af to oldtidshaje på natr. nr.
lyst i 1955.
Ejendomnen ligger vest for åen oidt i fredningsoorådet.

1937.
n12-,

Sn~ 40.Matr. nr. lo~ Skivun by oG sOGn, landbrug.
Johannes Martin Kristensen, skade lyst i 1938.
DokUDent OD fredninc nf oldtic1shaj pn loe, lyst i 1949 OG 1951~
Ejendommen ligger vest for åen i nordli~e trediedel nf fred-
nincsor:1råclet.

v dSag 41.Matr. nr. 14-" Skivuo. by oG sogn, oG 1- 0strupcnnrde, Suldrup
sogn, lnndbrug.
Chrc fJIallerChristiansen, skade lyst i 1937 og 1941.
Ejendoooen lig[er vest for åon i noralige del nf frednincsoo.-
rådet.

Sng k42.Matr. nr. 1- østrupgaarde, Suldrup sogn.
00 ejerforhold og beliggenhed henvises til sng 41, dOfo ej
landbrugsnotering, skade lyst i 1951.
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Se'f)44.Matr. nr ..l7~ Skivuo by 0[';sOGn, ot'~ontr. nr ..l~ øst"['up["norde~
Suldrup sogn, lnndbrug.
Kristi~n Nielsen, skade lyst i 1962.
00 ejondoooens beliggenhed, so sne 43.
Offentlir; bi vej 5 [lgtes reguleret o Kor:mUIwn er underrettet or:1,
Rt nævnet (dets journnl 225/69) intet hor hor iD od undo~ forbo-
hold nf Overfredninfjsnævnets fjodkunclol se i forbindelse I:lcdD(;,,·
hnncUingon n.fnærværende froc:'ningssDC (f,r3lc1.eroGså sng L~5),.,

Sn~ 45.Mstr. nr. 24, Skivuo by or sogn (to pn.rcollor), oG Dntr, nr,.,l~
0l~ 3 0strupr;nnrde, Sul'drup sor:n..Meltr. nr o 2Lj.. oe 3 uclc;orlonc1-·
brug.
Saren Peuer Pedersen, skado lyst 1927, 1928 oe 1952,.,
Ejenc1000en ligc;er i det nordlige nfsnit nf frednincsoorådet på
bec;cc sider nf åen.
Ejeren forbeholder sig ret til forts~t nt benytte soncl- ofjoor-·
gelgrov på ejencloooen.
00 regulering nf offentliG bivoj vedrorende I:lntr.nr. 3 0strup-
gnorde, se ovenfor under SEle;4Lj...

Sor 46.MEltr. nr. 48~ ( i alt 4 parceller) Skivuo by o~ sogn, 18ndbruc;.
Egon Podersen, nu ifalge skadG lyst den 27. aUGust 1966 lcnds-
retss~Gfarcr Barge Christenson, Rcnc1husstræde 2, KobonhDvn~ Fo-
gedudlngsskadet, lyst dem 27. OU[:ust 1966, inc.eholder intot 00,
hvem eventuel fredningserstotning sknl tilfnlllc. Dcnno vil bI i-
V(; deponerot efter reclerne i deponcrin~slovon.
00 be:lir,r,enhoclS0 sOG 43, eloG lim~or en lille onC;TlO,!'celpu ast-
siden nf åen.

SEl€!,47.Matr.
EiCil

f(to parceller), (48-) o~ 49 Skivtrrlby oG sOGnn
skade lyst i 1962. Fredskov ph I:lotr.nrn 48~c

bnr. 48-
Ehlors,

fMotr. nr. 48- solet fra, so snG 38.
00 beliggenhed se sog 43, dog ligGer
astsic1en nf åen.
På ejcmclor:menfindes et som~lGrhus.

ben lille po.rcol of Lj-8·.. pR

Sep1;48.Motr. nr. 48S oe 48~ Skivur:lby og sogn,.
HRrry Podersen, skade lyst i 1961~
Ej endomrJen liC;f';eri clen nor('Lli(~c(lel nf frorlnincsoDrådct ~
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~9r.Matr. nrft l~ Smorup, Brorstrup sogn.

Hans Christian Porsborg, skøde lyst i 1959.
Ene:;st::::ækningliggende umiddelbart op til hovedvej Il 13 i den
sydligste del af fredningsområdet ..

~§~_?2oMatr. nr. 3~ Sønderup by og sogn, landbrug.
Richard Alfred Pedersen Nørgaard, skøde lyst i 1923.
Ejendommer (mark og eng) ligger på østsiden af åen i den syd-
lige trediedel af fredningsområdete

§8~51.Matr. nro 4~ Sønderup by og sogn, landbrug.
kage Marius Andersen, skøde lyst i 1957.
Om beliggenhed, se sag 50.

S b elag 52eMatre nr~ 4- og 4- Sønderup by o~ sogn, landbrug.
Ove Jakobsen, skøde lyst i 19550
Beliggenhed, se sag 500

d b bS~2"Matr. nr. 4-, 7- og 8- Sønderup by og sogn, landbrug.
Niels Nielsen, skøde lyst i 19230
Dokument om fredning af oldtidshøj vedrørende matr. nr. 8~
lyst i 19560
Beliggenhed, se sag 50.

§ag 5L~oMatrrnro 5~ Sønderup by og sogn, landbrug.
Kristian Enggaard., skøde lyst i 1946.
Om beliggenhed, se sac 50~

§a~"M~tr. nTa 5~ Sønderup by og sogn, landbrug.
Otto Kristian Lrne hndersen, skøde lyst i 1943.
Om beliggenhed, se sag 50.

d;~ar-;'32, .fvIatr.nI'c 5- Sønderup by og soe;n)landbrug ~
Hans Ch!'.Poulsen, skøde lyst i 1920.
Om belicgenhed! se sog 500

~l)~ 51.Mutr. nro 6~ Sønderup by og sOf,n, landbrug.
Jens Incvard Pedersen, s~øde lyst i 1932.
Delig~enhed, se sag 50 •

• , f• ,§ar-;2Q ..Matr ,)nI'..9:::. Sand arup by og Dogn, lr:mdbrug"
Jens Kr.Jen~An, skøde lyst i 1948.
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to parceller

SaG 5~eMatr. nr. 15~ (to parceller), 16!, 17~ og 19~ (to parceller)
alle af Sønderup by og sogn, husmandsbrug.
Børge Chr. Jørgensen, skøde lyst i 1955.
Beliggenhed, se sag 50.
Finansministeriet har som panthaver (JL 10499) forbeholdt sig
at kræve et erstatningsbeløb udbetalt aom helt eller delvist
ekstraordinært afdrag på restskylden, ca. 50.000 kr.

02~6ooMatr. nr. 16~ (to parceller) og 17~ (to parceller) Sønderup by
og sogn, landbrug.
hrne Marius Christensen Kroer, skøde lyst i 1928.
Om beliggenhed, se sag 50.
Ejeren ønsker at genplante den del af arealet, der nu er plan~
tage ..

?ag 61.Matre nr, 18§ Sønderup by og sogn, landbrug.
Gunnar Sørensen, skøde lyst 1960.
Om beliggenhed,se sag 50.

pag 62.Matro nr.20~ Sønderup by og sogn, landbrug.
Sigurd Jensinus Hansen, skøde lyst i 1958.
Om beliggenhed, se sog 50.
Ejeren mente, at hnve mulighed for at sælge sommerhusgrunde •

.~~B-2~.Matr. nr. l~ (tre parceller), (l~)to parceller og 2~ 0strup-
guarde, Suldrup. Matr. nr. l~ og 2~ landbrug.
Niels Kristensen, skøde lyst i 1927. Ifølge skøde lyst lo juni
1968, tilhøror ojendommen nu KristiRn Kristensen o~ Kristiane
Kristensen. Matr. nr. l~ er den l. februar 1967 udgået o.fmatril,~~·
len og inddraget under matr. nr. 22 Skivum by og sogn. Harald
Rasmussen (So.g8). Ejendom beliggende i nordlige trediedel nf
fredningsom~ådet·b

~oG 64.Matro nr. 1- OfJ 2- 0strupgacrde, landbrug.
Holger Andreasen, skøde lyst i 1948.
Om beli~genhed, se sag 63.

0nr; 65.Matr" nrB lf og 2~ 0strupganrde, Sulclrup sogn, husmandsbrug.
Sigfred Poulsen, skøde lyst i 1936.
Om beJ.ic;c;enhed,se soc;63.
Finansministeriet (Hili 13607) har tnget somme forbehold, som
nævnt under sog 59 for restgæld på ca. 11.500 kr.
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:Sn,G 62.
l"!ntr.nr <l lfi.0strupgaarde, Suldrup sogn, husIDnndshrug.

Kresten Vestergaard, skøde lyst i 1932.
Om bel!ggenhed, se sag 63.
Finansministeriet (HL 13609) har taget samme forbehold som
nævnt under sog 59 for restgæld på co..8.000 kr.

h~og 6(oMntr. nr. 1- 0strupgaarde, Suldrup sogn, landbrug.
Poul Tolstrup, skøde lyst i 1935.
Om beliggenhed, se sag 63.

Sng §§.Matro nr. l! 0strupgonrde, Suldrup sogn.
Mogens Fabricius Tan~e, skøde lyst i 1960.
Under sGgens behqndling har landinspektør Orbesen, Aers, for
ejeren, nemlig ved skrivelse nf 26. juni 1967, begært to grun-
de udstykket til sommerhusbebyggelse. Spørgsmålet herom har
været forhnndlet såvel med Danmarks Naturfredningsforening som
Amtsbygningsrådet. Nævnet har af hensyn til konsekvenserne an-
set det for mest korrekt Dt afgøre spørgsmålet i forbindelse
med hovodkendelsen i sagen. Amtsrådet har på sit møde den 2. fe-
b::r:'uo.r1968 vedtaget at udtDle Hat mon - såfremt de omhnndlede
parceller ikke findes fredningsværdige - vil være sindet at med-,
dele den for udstykningen fornødne dispensation, jvf. landsbyg-
gelovens § 15 og bygningsreglementets kap. 13."
Angående beliggenhed, se sag 63.

_SD~ 69.Matro nr. l~ Anstrupgaarde, Veggerby sogn, lnndbrugsejendom.
Edmund Rose Svendsen, skøde lyst i 1964.
Dokument om fredning nf oldtidshøj lyst i 1955.
Ifølge ejerens oplysning er C8. 63 td land begært fredet, hvoraf
ca. 25 td er mark og eng, medens resten er skrænter, bevokset
med granplantnin~er.
På ejendommen er forefundet et helårshus, der benyttes til som-
merhus, der er opført nf nuværende ejer i 1965 uden nævnets
God.1wndelse"
Om ejendommens beliggenhed,se sag 63.

"r-;arL'Z.o ..J'lat:r,"nr. 2~ Ji.astrupgoardo, Veggerby sogn, landbrug.
L. Chr. Schmidt,skøde lyst i 1962.4t Dokument om fredning af to oldtidshøje lyst i 1955.
Ejeren hor oplyst, at ejendommen udelukkende er købt med udstyk-
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ning for øje, eventuelt til indvinding nf salt og olien
Om beliggenhed, se sag 63$

?ag 71. Mntr. nr. 4~ Giver by og s08n, landbrug.
Niels ~nnæus Poulsen, skøde lyst i 1925-
Ejendommen li~ger på vestsiden af åen i den sydlige tradiea8~
af fredningsområdet.
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på denne side begynder fredningsnævnets afgørelse.

Fredningsnævnet skal udtale følgende:
De på vedhæftede kort med fed, sort ubrudt linie indrammede arcQlcr~
findes særdeles fredningsværdige, på grund af deres skønhed, og v~l
i medfør af Naturfredningslovens § l være at frede. Når flertallet
af nævnets medlemmer har ment, ikke at burde frede hele det af Dan·-
marks Naturfredningsforening påståede område, men fastsætter sydgræn-
sen for fredningsområdet ved Astrupbro, der forbinder arealerne omfat-
tet at sag l og 22, d.v.s. midt i det til fredning foreslåede område~
skyldes dette, at åens omgivelser syd for denne bro - efter disse
nævnsmedlemmers opfattelse - antager en mere ordinær og almindelig
forekommende karakter. Den af Naturfredningsforeningen foran piGe 2
3 citerede fredningspåstand (servitutforslag) vi være at tage til
følge med de generelle eller specielle bestemmelser (undtagelser elle1'
tilføjelser) som anføres nedenfor.

Som sådanne gen:erelle bestemmelser skal nævnes, at de:rudoveX' uvæ~
sentlig tilbygning til landbrugsbygninger tillades opførelse af de for
landbrugsdriften nødvendige nybygninger, når de opføres i ~0i~dGlb~~:
nærhed af bestående landbrugsbygninger og ikke i henseende ti] ::tør-·
relse afviger væsentlig fro disse. Nævnet forbeholder sig ret ti.L O]~'"

e ter derom fremsat skriftlig begæring? at godkende væsentlig store til···
bygninger til og nyopførelse af landbrugsbygninger, der ikke opf;<rJ.clG:t:'
disse betingelser. Begæringen skal være ledsaget af to sæt -toL-:,.'1inr;el
med angivelse af mål, materialevalG og farver. Såfremt godkcDQcl,JA
meddeles, opbevares det ene sæt tegninger i nævnets o.rkiv af Cll..1 <::::Y:1

til kontrollen. Hvis en nybygning ikke agtes placeret i um~~~~~:n?f:;~'.
nærhed af bestående landbrugsbygninger, skal endvidere modrøJ~o ~r

e~situationsplan. I dette tilfælde; skal nævnet dog kun kunnr; mec'~ilo'_ ,

dispensation efter i forvejen at have forelagt sagen for Donm8r~·'
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};i'j;l',~-'frcdninGsforening, der naturligvis skal være berettiget ~iJ., h-ds
de~8 indstilli~g ikke imødekommes, at indbringe sagen for Overf~e~··
nj_1'lC;fJ:1æVnet.:ivac1 der her er udtalt med hensyn til tegnj.ng mod 1)(~sk.ci·-
'i.lIr,;!.) (\C, situationsplan, skal tillige gælde, hvor der nedenfor t~·"".C.,-

ta~elsesvis måtte indrømmes vedkommende ejer ret tful opføreJ.s8 nI huse,
!H·H'unde:r-sommerhuse, dog forbeholdt byggemyndighedernes (bl. cl.n n;:lt,:))::.8.._-
~ets) ~odkendelse~ En sådan godkendelse forudsætter og medfører, ~t
vedkoffirrcndo ejer straks er forpligtiget til (såfremt slørende oGpJ.ant-
nint~ :i.kli:ci forvejen forefindes) at træffe effektiv foranstaltniJ.1.C
til otL',blering af sådan beplantning, halvt nåle- halvt løvtræsb8'vokfJ-
njng. Den til enhver tid værende ejer har pligt til at oprethold2 SD--
danne beståend.e eller nyetablerede, slørende beplantningerc r tjlfælcle
af undl3delse heraf, skal fredningsnævnet være berettiget til~ for ved-
kommenc~_c~sregning, at lade det i så henseende fornødne udføre " ~\Tæv::'1et
vil - selvom det ikke har pligt hertil - almindeligvis forinQcn uhrift-
lir; fr8msætte et påkrav med en frist. Nævnet skal kunno tillad.e fromfø-
relse ni el- og telefonmaster , nemlig i de tilfælde, hvor frem:f0J:'()lfJe i
kabel mn anses for ufornøden, eller hvor udgiften anses fo= uJ7imelig
stor. Næ'lmets skøn skal væd tilbygning af landbrugsbygninger? ElcH:ende
beplD:'ltning og master være afgørende. Landbrugsarealerne må d;~n7k()~in-
~un for rammerne af almindelig landbrugsdrift (græsning, kor~Qvl? ~0d-
frt1[:,tdyrk!ling ffiovo). Græsarealer må godt anlægges med henbJ.H~ 2)ii f'o:r..·
nyolse [lf grp;shesto.nden. Hvor disse græsare8.ler findes :!:'lå bO:~.koL'o l~:;:,æ··

ves doe næv~ets skriftlige godkendelse. Der tænkes specieJt PQ 0oJ~ker
mod ene~ærbovoksninGft Offentligheden tillæGges ingen anden 8.~bo.n~ til
de fredede nreoler end den, de enkelte lodsejere måtte e;iiTC till:)ctclse
til, idet nævnet finder, at de offentlige veje til oe.;frn, SOF':I;r::;cnnem I

orrrtcdet Ol' 81:' en sådo..n udstrækning, at offentlir;heden heI'igrmnt:'ffi h8r

21.1 r~.r.lGlie.;mulighed for ot kunne bese og glæde sig ovor den uc.1i.1inc~elig
G~\.r.\1l:1e'1.,':"ltur"NeJ:' henses til, at der i kommende tider fornentli:z; vil
b}.ive et :;:,'")t stort pres frD publikums side med hensyn til Ct\..~g8l"LbC.'. til
(1 (' :';::i.! bsgevrcTel1cle nogenlunde uberørte områder, finder næ\-nc-!.;.,n l; (!.C':C i
t i.cle ; ned hensyn til fredede områder, bør værnes om dissc~ f:(y( [' or.:;
:'[ir.'~'·1, b.L r"" ~ vccl, [lt publikums ndgang, som her, underko.stes s:r_·ber;:cc-"":'nsr

•

ni:r:'.:', j\f--:;vnetfO!'beholder sig ved tillægskendelse enten pil. cl:~~i;J.":.1 t:i.n. ..
!':J'-" ,.:l_ler cftor G.uI'omfremsat begrundet andragende at træ:'~:':(;3·1~--:j)~.(;:;7c-'n.-
('.: ".'-.':[:<?IarnelG0r,som fremtiden må gøre rimelig og påkræ:vet,

F:-;v}J(:-L".fOJ:'ben.older sig endvidere, hvor den til enhvc::, 'i;'!_'~ ·71c)t=:':1-

'::0 1I,"l;'L7'~~-,r(J:"1inr::slC''''T,for tiden § 2 (jvf. § 53 i lov nr. 3)/~ 2'( =~.C' ,jt1ai

B086979
Linje  
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1969), ikke måtte være til hinder herfor, at meddele tilladelse til -
uden for bestående plantage og skov - at plante træer (navnlig hvor
hensynet til udsigt ikke gør sig gældende). I bestående skov eller
plantage, må genplantning finde sted under respekt af lige nævnte be-
grænsning, dog må løvtræsbevoksninger kun genplnntes med løvtræe Af
kontrolrnæssige grunde opbevares i nævnets arkiv luftfoto af frednings-
nreolet. Lovligt opførte huse må ikke ændres (for så vidt angår det
ydr8) eller udvides uden nævnets skriftlige godkendelse, se dog oven-
for særlige lempelser vedrørende landbrugsbygninger. Mergel- og grus-
graVG må benyttes til husbehov. Campingpladser må ikke oprettes.

Som specielle for de enkelte arealer gældende undtagelsesbestem-
melser, der naturligvis skal sammenholdes med do lige Rnførte generel-
le skal nævnes:

fMatr. nr. 1- Dalumgoord, Sønderup sogn. Pastor G8ub~
Det på ejendommen værende sommerhus er før fredningssagens
rejsning godkendt af fredningsnævnet.

nMatr. nr. 2- Rebstrupgaarde, Sønderup sogn.
Det ovenfor omtalte foder- og hakkehus er opført i
overensstemmelse med de herfor meddelte vilkår og
godkendes.

bAd sog 47. Matr. nr. 48- og 49 Skivum by og sogn, Eigil Ehlers.
ti På ejendommen forefindes et faldefærdigt sommerhus, der

tilsyneladende ikke hor været benyttet i en årrække. Det
vil være at fjerne inden et år efter at denne kendelse

~ er endelig.

Ad sng 69. Matr. nr. l~ AastrupgoDrde, Veggerby sogn, E.Rose Svendsen~
Nævnet godkender det på ejendommen opførte sommerhus.

Ved eventuel fortolkning nf nærværende kendelse skal det afgøren-
de være, at det smukke landskab efter nævnets skøn, skæmmes mindst
ElUligt.

I onlednin~ af fredninr,en vil der være at udrede erstatninG, som
nedenfor nærmere bestemt, idet nævnet har fundet det hensigtsmæssigt,
at frem~~ve visse retningslinier, som har haft indflydelse pn erstDt-
ningsberegningcn:

B086979
Linje  
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Under de nuværende konjunkturer kan pligten til at drive og op-
retholde landbrugsejendomme forventes ophævet i ~entlig større om-
fang end tidligere. Selvom en sådan ophævelse finder sted, idet enten
hele ejendomme eller dog visse arealer heraf frigøres, er dette ikke
ensbetydende med, at det således frigjorte uden videre må for eksem-
pel bebygges, idet hertil normalt kræves tilladelse af rette vedkom-
oende myndigheder, hvilken tilladelse, hvis den overhovedet kan fus,
ikke sjældent kun kan opnås med vanskelighed. I denne forbindelse tæn-
kes bl.a~ på sundhedsmyndighedernes krav om kloakering, rensningsan-
læg ~.v. Ved ~ 25, stk. 2 i Naturfredningsloven, er fastsat en zone
på 300 meter fra skovbryn (på skove af mindst 20 ha.), hvor der gæl·-
der begrænsning med hensyn til bebyggelse, ligesom samme lov ved. sin
§ 2 har en 100 meter zone regnet fra foden af oldtidshøj.

Efter at de enkelte arealer er opmålt gennem landinspektør, fast-
sættes erstatningerne herefter som nedennævnte, idet bemærkes, st in-
gen panthaver skønnes ved fredningen at have fået sin pantesikkerhed
forringet.

Under omtalen af hver enkel sag nævnes det enkelte matr. nr., og
ud herfor dets samlede af fredningen omfattede areal i hektar, eftGr-
fulgt af to tal angivende, hv~r meget der heraf måtte være omfattet
af henholdsvis lige nævnte høj zone (lovens § 2) og skovbryn zonell
(dens § 25, stk. 2). Det fjerde tal viser, stadig i hektar, det zone-
fri restoreal. I enkelte tilfælde griber zonerne ind over hinanden~
DEtte markeres ved det tal, der i parentes er anført under rub~ikken
for skovbrynzonen.

Sag l~ Fr.Agerbo.
Ma.tr. nr. 1~ 12,0 - o o - 12,0 360000 ler.

f}op; 2~ A.Rafaelsen.
Matr. nr. l~ 3,1 - o o 3,1 9.300 :;;:1' o

)3op;_7.. Jens, Johannes og Rignor Johansen.
Matr. a 43,7 22,6 - 21,1 129.600 kJ:' onr. 1- - o
Med en trodiedel til hver af ejerne.

a Pastor Gnub.e) _. 7--
Mntr. lf 0,9 0,9 1--1nr. - ° ° o .\..1- •

Frafaldet lrrav om erstatning.
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I Sag 8. Hora1d Rosnussen.
, l~,. Motr. nr. 5,3 - o - o 5,3I

~. l 5,8 - o - o 5,8

I 2~ 8,9 - o - o 8,9
5 2,1 - o - o 2,1

~ 22 14,8 - o - o 14,8
Ir 23 8,4 - O - O 8,4
r Sondgrav 0,1 o - o 0,1t -
~ 48~ 9,2 - o - o 9,2
!o eI

r· 54,6 218.400 kr ..,
\ \8··I Sog 9. M. Parm.l!

~II
I Motr. nr. 2 10,2 - 10,2 40 ..800 kr.\ o - o
\
~

I Sag lo. Cm. N. Winther.
Mo.tr. nr. 2f 0,3 - o - o 0,3

", 7 4,3 - 4,3· o - o
4,6 18.'+00 kr"

Sag 20. J.Chr. Poulsen.
Motr. nr. 1~ 2,3 - o - o 2,3 6.900 kr"

l,
I '. Seg 21. Oluf Pedersen.

Ma.tr. nr. l~ 2,0 - o - o 2,0 6 ..000 kr~
l.

i e Sag 22. Laur. Lossen.
l~ Rebstrupge~rdeMatr. nr.

0,4 - ° - ° 0,4
l~ Munkho1mgoorde

0,1 - ° - ° 0,1

0,5 1.500 kJ:'"

Saf'i24. Sv. B. Børresen.
Matr. nr. l~ 7,0 - o - o 7,0 21.000 kr

!
,It
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tJElg 25. Aage V.Pedersen.
, Metr. nr. 1~ 0,3 - ° ° 0,3 900 kr ,.,~

,>,
;

30g 27. Alfred Jørgensen.
Matr. nr. 2~ 6,2 ° 3,0- 3,2 15 ,,600~a'o

Sn~ 28. N.Jørgensen.
Mntr. nr. 2~ 2,5 - ° 2,5 - o 5~000 kr,

e Sag 29. Jens Jørgensen.

e Mo..tr.nr. 2Pi 0,6 ° 0,6 °2f: 0,6 0,4 - 0,2e, °2~ 0,3 - ° 0,3 - °i 11~ 2,9 - 2,9 - °~ °I II!;; 2,6 1,0- ° 1,6
26~ 2,9 - ° 1,7 1,2

I

t
ti 9,9 1,0- 5,9 3,0 20.800 kr,
f
li

~ So..g 30. Vo..ld.Lorsen.
t 2!I Mo:tr. nr. 0,7 ° ° 0,7~.
J

~ 26~ 0,2 - ° ° 0,2•

i • 0,9 - ° ° 0,9 2.700 \::C,

I'

h Sop; 31. 1\/S Rebstrup Fiskeri.,
l Matr. nr. 2~ 2,1 2,1 6.300 kJ:'~- o °e

So..g32. K.Nøhr Fro.ndscm.
Mo.tr. nr. 3 22,6 - o - 22,5 - 0,1

6~ 5,0 - o o 5,0
103: 10,0 - 3,2- ° 6,8
13! 4,8 - o ° 4,8
14~ 10,1 - 0,6-4,9(0,6) 5,2
19Ei. 4,0 ° ° 4,0
25 4,6 o ° 4,6

e 61,1 3,8-27,4(0,6)30,5 145.10(' ~ 1_ r
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eag 33. G. Mørck.
Matr. nr. l~

3~
1,4
1,4 -
2,8

- 25 -

o 1,4 o
1,4--1,L!?tl,4) o-1,4--2,8(1,4-) o

x) Ingen erstatning i det omfang, hvor høj zone
tillige omfatter skovbrynzone.

Sag 34-ø H. Thorndnhl.
eM~tr. nr. 4- 11,0-

Sog 35. A. Viholm.
eMatr. nr. 6- 3,9 -

Sag 36. G.Ohristensene
Matr. nr. 7~ 4,5-

eDp, 32. Kai Ohr. Andersen.
bMatr. nr. 9- 4,9-

pas 38. J.Sidenius.
eMatr. nr. 2-

9:::'
48f

3,3
12,3 -

4,0

° 3,3 - 7,7

° 0,5 - 3,4

o 0,7 - 3,8

° ° - 4,9

°0,5 -
0,2

3,3 - o
2,9 - 8,9
° - 3,8

19,6 - 0,7 - 6,2 -12,7
fErstatningen vedrørende matr. nr. 48-

vil være at doponere, da det er uklart,
hvem erstatningen tilkommer.

§_DP-: 39. Søren
Matr.

Ohr. Jensen.
enr. 9-

12~
0,6 -
1,5
2,1 -

:'?P-Pi 41.- 42.
Ohr. M. Ohrstionsen.

0,4--0,6(0,4)
1,3 -1,5(1,3)
1,7 -2,1(1,7)

_.°
- °
- o

2.800 kr.

37.400 kr.

14.600 kr.

16.600 kr.

14.700 kr.

61.300 kr.
13.300 kr.

48.000 kr.

800 kr.



l
l - Frodningsnævnets afgørelse (fortsat).

- 26 -
I Motr. d 1,1 1,1 -, nr. 1- ° °~
\ 146 0,3 - 0,3 -0,3(0,3) °'t l~ 0,9 - 0,9 -

l ° °
2,3 - 0,3 -2,3(0,3) ° 4,,000 kr"

I n 4?o K.B.Andersen.vag
r1atr. nr. 16f 2,9 - 1,4-- ° 1,5 6,,000 kro

e Sag 4Lj.~ Kr.NielsEm"
Matr. nr. 1~ 2,3 - ° 2,3 - °

• 17~ 6,3 - ° 0,5 - 5,8

- 8,6 - ° 2,8 5,8 28.800 kro

Sag 45. Søron P.Pedersen.
IVIatr.nr. 1~ 1,0 - ° 1,0 - °

I 3 7,9 - ° 4,4 - 3,5
24 19,4 - 5,3 -6,7(1,1) 8,5

28,3 5,3 -12,1(1,1) 12,0 78.000 krc

Sop;46. Børge Christensen.
Motr. nr. 48~ 10,9 - ° 3,0 - 7,9 37.600 kr"(. (ErstatninGen deponeres, da det er uklart,

, hvem der er berettiget).

Sag 47" E.Ehlers.,e Motr. nr. 48E: 2,6 - ° 1,8 - 0,8
49 8 ,L~ - ° 3,0 - 5,4

11,0 - ° 4,8 6,2 34.4-00 1":!".

;Snr; L~8. Harry Pedersen.
Mntr. nr. 48~ 1,8 ° ° 1,8

48~ 0,2 - ° ° 0,2

2,0 - ° o 2,0 8 ..000 ler>,~-
.3Dr; 63 ~ Kristian og Kristiane Kristensen.
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M t 1~a r. nr.
2~

4,1
15,8

19,9 -

27

o

o
o
o

4,1
15,8

o o 19,9 59.700 kr.

Deponeros til nærQere dokumentation for hvem
erstatningsbeløbet tilkommer.

Sag 64. Holger Andreasen.e Matr. nr. e 0,5 -1-
2~ 2,3 -• 2,8e

Sog 65. Sigfred Poulsen.
Matr. nr. l! 2,2

2~ 0,1 -

2,3

Sag 66. Kr.Vestergaf1rd.
Matr. nr. lP-; 10,1

Sav, 67. Poul Tolstrup.

l' Matr. nr. 1f! 10,7 -

Sag 68. M.F. Tange_
lMntr. nr. 1- 7,9 -

o o
o

0,5
2,3
2,8 8.400 kr.

o

o o

o
o

o
o

2,2
0,1

o 2,3 6.900 kr.o

o - 10,1 30.300 kr.o

o 1,0 - 9,7 31.100 kr.

o 4,4 - 3,5 22.800 kr.
Ejeren har i skrivelse af 30. juni 1969 til nævnet bl.a.
henledt opmærksomheden på, at ejendoramen ikke er undergivet
landbrugspligt, og ot Aalborg Amtsråds tidligere i sagen
omtalte vedtagelse nf 2. februar 1968 må forstås derhen,
at bygningsrådet intet har at indvende "imod bebyggelse
mod sOffinerhuse".Ejeren foreslår 20 grunde ['l 5.000 kr.
Nævnet skel hertil udtale - selvom bortses frA dot i ved-
tagelsen indeholdte forbehold - at det er af den opfnttolse,
at lige omtalte vedtageIso kun hor relation til do nktuelle
to udstykninger vedrørende orenler, der iøvrigt ligger helt
oppe på østsidon of dalknnten i nærheden af ojerens sonmer-
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hus, der er ret synligt fra det overfor på vestsiden af dalen
værende parti nf oldtidshøje og vejen lige nord herfor.
Nævnet nærer derfor stor betænkelighed ved at godkende de to
udstykninger, do to sommerhuse her meget let vil blive syn-
li~e o~så fra lige nævnte lokaliteter. Frygten for konse--
kvenserne er endvidere medvirkende til nævnets stilling i
så henseendce

Bag 69. E.R. Svendsen.
aMntr. nr. 1- 32,4 - 4,7 - 13,6(0,6)- 14,7

Erstatning
Med fradrag for ~odkendt sOffi8erhus

86.000 kr.
10.000 kr.
76.000 kr.

Bog 70. L. Chr. SchDidt.
Motr. nr. 2~ 26,9 - 0,2 9,7 - 17,0
Der foreligger in~en dokumentation for ret til udstykning
til bebyggelse eller for, at der i undergrunden findes fore-
komster af olie eller salt, endsige ret til erhvervsmæssig
udnyttelse herof.
Erstatningen vil være at bestemme til 87.400 kr •

De ovenfor anførte erstatningsbeløb vil i overensstemmelse med .
bestemmelsen i naturfredningslovens § 17, stk. l, pkt. 1, med neden_
nævnte undta~elser, være nt udbetale de erstRtningsberettigede til-
ligemed renter 6 % årlig ef de hver især tilkendte beløb, regnet fra
nedenfor nævnte dnto, indtil betaling sker. Erst0tningsbeløbene ved-
rørende sng 38 for så vidt angår motr. nr. 48f (13.300 kr.) og sog4€9rfr være at deponere efter deponeringslovens bestemmelse, medmin-
dre der inden udbetolingstidspunktet foreligger dokumentation for,
hvem der er berettiget.

Denne kendelse ~l i medfør nf naturfredningslovens § 19, stk. 3,
4være at forelægge Overfredningsnævnot, Nyropsgade 22 " 1602 Køben-

havn V. Dotte fritager dog ikke rette vedkommende, der måtte ønske
at anke, fro selv at indbringe sngen for Overfredninv,snævnet, inden
den i snmne lovs § 19, stk. 2, omtalte ankefrist nf 4 uger.
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Nærværende kendelse vil mod prioær prioritet være at tinglyse på
nedennævnte matr. nr. og parceller, der måtte være udstykket derfra
den 26. november 1965 og senere, idet der ses bort frn det særlig8
forhold vedrørende motr. nr. lf Dalumganrd (nævnt under sag 7),
nemlig:

a dMatr. nr. 1- og 1- Astrupgaarde, Giver sogn.
a c f1-, 1-, 1- og 2 Dalumgnord, Suldrup sogn.

l, 2~ og 5 (med derpå værende umatrikulerede lergrav)
Hyldal by og Mølle, Suldrup sogn.
2f og 7 Hyllested by, Suldrup sogn •

l~, l~ og IS Munkholmgnarde, Sønderup
1~, IS, l~, 2~, 2~, 2~, 2~, 2~, 2~ og
Sønderup sogn.

sogn.
n2- Rebstrupga~rde,

3 Rebstrup Mølle, Sønderup sogn.
3E, 4~, 6~, 6~, 7~, 9~, 9~, 9~, lo~, ll~, ll~, 12g, 13!,
14~, 14~, 16f, 17~, 19~, 22, 23, 24, 25, 26~, 26~, 48~, 48~
48~, 48f, 48~, 48~ og 49 Skivum by, Skivum sogn.

l!lO IC Id le lf l~ Ih lk ID In 2n 2b 2c o~ 3-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, tJ

0strupgaarde, Suldrup sogn.
1Q, 2Q, og 2Q Aastrupgaorde, Veggerby sogn

Påtaleret tillægges Dnnmarks Naturfredningsforoning og Frednings-
nævnet for Aalborg Amtsrådskrods, hver for sig.

Thi besteLlmes:

Nedennævnte ejendomme og parceller, der måtte være udstykket her-
fra don 26. november 1965 og senere, nemlig:

D dMatr. nr. 1- og 1- Astrupgaarde, Giver sogn.
a c f1-, 1-, 1-, og 2 DalumgnDrd, Suldrup sogn.

l, 2~, og 5 ( mod derpå værende umotrikulerode lergrav)
Hyldal by og Mølle, Suldrup sogn.
2f og 7 Hyllested by, Suldrup sogn.
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Matr. nr. l~, l~ og l~ Munkholngo.arde, Sønderup sogn.
a g h a e g h i k n d1-, 1-, 1-, 2-, 2-, 2-, 2-, 2-, 2- og 2- Rebstrupganr e,

Sønderup sogn.

I,
j,
~I

~

3 Rebstrup Mølle, Sønderup so~.
g e b e o b e d e k 2n3~, 4-, 6-, 6~, 7-, 9- 9c, 9-, 10-, 11-, 11-, 1 -,
h f ,- a c n14-, 16-, l7~, 19~, 22, 23, 24, 25, 26~, 26-, 48-,

48f, 48~, 48~ og 49 SkivULl by, Skivun sogn.
l~, 1~, l~, l~, l!, l~, l~, l~, l~, l~, l~, 2~, 2~, 2~ og 3
0strupgonrdo, Suldrup sogn.
ID 20. 2e A t d V b-, - og - HDS rupgaar 0, egger y sogn,

l3!, 14~,
b e48-, 48-,

underkastes fredning i ovennævnte omfang. Med hensyn til bl.n. græn-
ser henvises til vedhæftede kort.

Erstatningen udbetales til følgende:

§3f)g 1 ~ Gårdej er Frocle.L\.gorbo,IIAstrupgoo.rd", 9530 Støvring 36.000 kr ~

Sn~~~ Fru Anna Rafnelsen, Tagensvej 196 All, 2400
København NV 9.300 kr~

Gårdejerne Jens Johansen, Joho.nnes Johnnson
og Rigr:lOrJohansen, II Dalumgnard" , 9541 Suldrup
med 1/3 til hv.er 129.600 kr.

" e So..r; 8~ Gårdej er Horalcl Rasmussen, "Hyldolsgo.orc1",
9541 Suldrup 218.400 kr.

,.
Sa~9.o Læge Mogons Parn, Kløvervæn~et 20 A, 5000 Odense 40.800 kr ~

~D~cGårdejcr Chr. Nørregaord Winther, Hyllested,
9541 Suldrup 18.400 kr.

SClE: 20.Gårdej er Jens Chr. Poulsen, "0stercnnrc1",
9542 Sønd8rup 6.900 kr.

~) D0Y, 21~Gårdej8r Oluf Pedersen, Munkholmgoorde,
9542 Sønderup 6.000 kr ..
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?oV, 22.Gårdojor Laurits Larsen, Munkholmganrde,
95'+2 Sønderup,

eag 2'+.Gårdejor Sv.B.Børresen, Rebstrup, 95'+2 Sønderup,

~~g ~2.Gårdejer Aage Verner Pedersen, Rebstrupgoorde,
95'+2 Sønderup,

Soro 27.Gårdejer ~lfred Jørgensen, Rebstrup, 95'+2tt Sønderup,

Sag 28.Gårdejer Niels Jørgensen, Rebstrup, 95'+2
Sønderup,

SaG 29.Gårdejer Jens Jørgensen, SkivUQ, 9661 Veggel',

Sag 30.Gårdejer Volde8ar Larsen, SkivUD, 9661 Vesger,

~a~ 31.A/S Rebstrup Fisk~ri, Binderup, 9240 Nibe,

~8g 32.Direktor C.Nøhr Frandsen, Lorumbakken 14-16,
9400 Nørresundby,

i'
l • f?DF, 33.Gårdejer Gunnar Mørch, Skivuo, 9661 Veggel',
l:, ~,

"

l
SaG 34.Direktør Hans Thorndoh1, Strøybergsvej l,

9000 Aalborg,

~~h 35.Direktør Arne Viholffi,Spinderensvej 8,
9000 Aalborg,

~Dg 36.MalerQestcr Gunnar Christensen, Nyvej 19,
9500 Hobro,

Sa~ 37.Gårdejor Kai Chr. Andersen, Skivuffi,9661 Ve~Ger,

;~~ 38.Direktør J. Sidenius, Vosterbro 18, 9000 Aalborg,
hvoraf dog deponeres

1.500 kr~

21.000 kr~

900 kro

12.600 kr"

2.500 kr~

20.800 kr.

2.700 kr.

6.300 krc

14-5.100 kr"

37.'+00 kro

14-.600 kr ..

16.600 kr"

1'+.700 kr "

6;1.300 1;::r (.

13.300 kr ~
'+8.000 l{"t' -,
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Sag 32.Gårdejer Søren Chr. Jensen, Skivum, 9661 Vegger,

Sag 41 og 42.
Gårdejer Chr. Møller Christiansen, SkivUQ,
9661 Vegger,

Sag 42.Karl Bernthz Andersen, SkivUD, 9661 Vegger,

SaG 44.Gårdejer Chr. Nielsen, "Frydendal", SkivUIJ,
9661 Vegger,

Sag 42.Gårdejer Søren P.Pedersen, Lille østrup,
9541 Suldrup,

Sog 46.Landsretssogfører Børge Christensen, Puggaardsgade
1573 København V,
hvilket beløb deponeres,

Sag 47.Repræsentant E.Ehlers, Ru~haven 37, 9000 Aalborf"

Sag 48.Harry Pedorsen, SkivuQ, 9661 Vegger,

Sag 63.Kristinn og Kristiane Kristenson, østrupgaard,
9541 Suldrup,
hvilket beløb ceponeres,

Sag 64.Husocnd Holger hndreasen, østrup Mark, 9541 Suldrup,

800 kr.

4.000 kr.

29.800 kr.

69.000 kr&

lo,
37.600 kr.
37.600 kr.

o kr.

34.400 kr.

8.000 kro

59.700 kr.
59.700 kr.

o kr.

8.400 kr.

Sag 65.Gårdejer Sigfred Poulsen, østrup Mark, 9541 Suldrup, 6.900 kr.

Sa~ 66.Gårdejer Kristen Vestergaord, østrup Mark,
9541 Suldrup, 30.300 kr.

Sog 67.Gårdejer Poul Tolstrup, østrupgaord Mark,
9541 Sulclrup,

Sag 68.Landsretssagforer M.F.Tange, 9600 Aars,

31.100 kr ..

22.800 kr"
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SaG 62.Møbelhandler E.Rose Svendsen, 9542 Sønderup, 76.000 kro

Sag 2o.Ejendomsmægler L.Chr. Schoidt, Færgevej 67,
3600 Frederikssund, 87.400 kr.

De enkelte erstatningsbeløb forrentes med 6 ~ årlig fra den
20. september 1969, indtil betaling sker og udredes i overensstemmelse
med bestemmelson i Naturfredningslovens § 17, stk. 1, punkt l.

Juel Clemensen L.Rasmussen N. Kjær Jensen

E. Wo.dganrd Niels Møller C.P. Schierbeck

Dissens:

Et nf nævnets medlemmer, der iøvrigt er enig med flertallet, 0r
nf den opfattelse, at fredningen burde udvides, i hvert fnld med det
område, der på kortet er markeret med sorte prikker, idet også dette
område findes at være af høj skønhedsmæssig værdi. Sydgrænsen for

af .dette dissensområde er bestemt synsv~dden fra broen ved sag 71, men
jeg må erkende, at der i umiddelbar fortsættelse af dissensområdet,
ligeledes findes særdeles smukke partier inden for det til fredning
foreslåede.
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Ejerfortegnelse.

Fiskeriejer Abilgaard, Binderup, 9240 Nibe,
Gårdejer Frode Agerbo, Astrupgaard, 9530 Støvring,
Gårdejer Kaj 0hr. Andersen, SkivUffi,9661 Vegger,
Karl B.Andersen, SkivUffi,9661 Vegger,
Gårdejer Niels Christian Andersen, Mosbæk, 9600 Aars,
Gårdejer Otto Chr. Arne Andersen, 9542 Sønderup,

'tt Gårdejer Aage Marius Andersen, 9542 Sønderup,
Gårdejer Holger Andreasen, østrup Mark, 9541 Suldrup,

e
tt

Sag 31.
l.

37.
43.
ll.
55.
51.
64.
24.
60.

Gårdejer Børge Børresen, Rebstrup, 9542 Sønd.erup,
Gårdejer Anders Marinus Christensen, Kroer, 9542 Sønderup,
Landsretssagfører Børge Christensen, Raadhusstræde 2,
1466 Købonhavn K, 46.
Malermester Gunnar Christensen, Nyvej 19, 9500 Hobro, 36.
Gårdejer Gunnar Christensen, Skeldal, Giver, 9600 Aars, 4.
Gårdejer Johannes Martin Christensen, Skivum, 9661 Vegger, 40.
Gårdejer Niels Christensen, østrupgaard, 9541 Suldrup, 63.
Gårdejer Chr. Møller Christiansen, Skivum, 9661 Vegeer,Sag 41 og 42.tt Repræsentant Eigil Ehlers, Rughaven 37, 9000 Aalborg,
Gårdejer Chr. Enggaard., 9542 Sønderup,
Direktør C.Nøhr Frandsen, Lerumbakken 14, 9400 Nørresundby,
Pastor P. Gaub, Annebergvej 4,Aalborg, 9000,
Gårdejer Niels Mikael Hansen, Mosbæk, 9600 nars,
Gårdejer Sigurd Jensenius Hansen, 9542 Sønderup,
Gårdejer Børge Hosbond, Mosbæk, 9600 Aars,
Gårdejer Børge Jakobsen, Munkholmgaarde, 9542 Sønderup,
Gårdejer Ove Jakobsen, Enggaarden, 9542 Sønderup,
Husmand Jens Chr. Jensen, 9542 Sønderup,

le Gårdejer Søren Chr. Jensen, Skivum, 9661 Vegger,

47.
54.
32.
7.

19.
62.
12.
23.
52.
58.

39.
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I Ejerfortegnelse fortsat:

Gårdejerne Jens, Johannes og Rigmor Johansen, Dalumgaard,
9541 Suldrup,
Gårdejer Alfred Jørgensen, Rebstrup, 9542 Sønderup,
Gårdejer Børge Chr. Jørgensen, 9542 Sønderup,
Gårdejer Jens Jørgensen, Skivum, 9661 Vegger,
Gårdejer Niels Jørgensen, Rebstrup, 9542 Sønderup,

4tGårdejer kUgUSt Hedegaard Kro~h, Astrup, 9542 Sønderup,

Sag

,,
{,,

Gårdejere GO d .e ar eJer
Gårdejer

Laurits Lassen, Munkholmgaarde, 9542 Sønderup,
Frede Laurson, Sønderupbro, 9542 Sønderup,

Valdemar Larsen, Skivum, 9661 Vegger,

Gårdejer Anders Christian Madsen, l\10sbæk,9600 Aars,
Gårdejer GunnDr Mørch, Skivum, 9661 Vegger,
Gårdejer Chr. Nielsen, FrydendDl, Skivum, 9661 Vegger, ,-

Gårdejer Niels Nielsen, 9542 Sønderup,
LandmcllldNiels Nørhave, Rebstrup , 9542 Sønderup,
Læge Mogens Pnrm,ELeonorevej lo, Hasseris, 9000 Aalborg,
Gårdejer Frode Pedersen, ~strupgDerde, 9542 Sønderup,

II LDndmDnd Harry Pedersen, Skivum, 9661 Vegger,
Gårdejer Jens Ingvar Pedersen, 9542 Sønderup,

tt Gårdejer Kresten Pedersen, AstrupgDarde, 9542 Sønderup,
Gårdejer Oluf Pedersen, Munkholmgaarde, 9542 Sønderup,
Gårdejer Orla Pedersen, Mosbæk, 9600 Aars,
Gårdejer Rich. Alfred Pedersen, Nørgoord, 9542 Sønderup, -
Søren Peter Pedersen, Lille østrup, 9541 Suldrup,
Dambruger Aage Verner Pedersen, Rebstrup, 9542 Sønderup, -
Gårdejer Hans Chr. Porsborg , Smorup, 9510 h.rd.en,

4t\ Gårdejer Hans Chr. Poulsen, 9542 Sønderup,
) Gårdejer Jens Chr. Poulsen, østergaord, 9542 Sønd0rup,

7.

27.
59.
29.
28.

30.
22.
14.
13.
33.
44.
53.
26.
9.

48.
57.
6.

21.
18.
50.
45.
25.
49.
56.
20
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EjerfortegnelsG fortsat:
.' Gårdej er Niels j,nnæus Poulson, Mosbæk , 9600 Aars, Sag 71.

Gårdejer Sigfred Poulsen, 0strupgnorde Mark, 9541 Suldrup, - 65.
Fru Anna Rafa~ls@n, c/o odvokat E. Foght, tlle Helgenesgnde
18, 4000 Roskilde,
Gårdejer HarnId Rasmussen, Hyldolsgacrd, 9541 Suldrup,
L. Chr. Schmidt, Færgevej 67, 3600 Frederikssund,

~irektør J. Sidenius, Vesterbro 18, 9000 tolborg,
eGårdej er Henry Sudergoard, Mosbæk , 9510 Lrdcn,
~Møbelhnndler E. Rose Svendsen, 9542 Sonderup,

Gårdejer Gunnar Sørensen, 9542 Sønderup

2.
8.

70.
38.

17.

61.

Advokat Mogens Tange, 9600 Aars, 68.
Gårdejer Poul Tholstrup, 0stergaRrde Mark, 9541 Suldrup, 67.
Fiskeriejer Hakon Thomsen, 9542 Sønderup, 16.

Direktør Hans Thorndahl, Strøybergsvej l, Hasseris,
9000 1.Dl borg,
Gårdejer Søren Vagner, Holmager, Smorup, 9510 hrden,
Gårdejer Chr. Vestergoord, 0strupgaorde, 9541 Suldrup,

ttDirektør Arne Viholm, Spinderensvej 8, 9000 AGlborg,
Gårdejer Christian Nørg8ard Winther, Hyllested, 9541 Suldrup - lo.



•

Bilag til fredningsnævnet s kendelse af 20/9 1969.

Landinspektør
Lau. Bøgehol t-l,aursen

Terndrup - Hadsund Sag: 8648
Dato: 16.juni1969

AREALFORTEGNELSE
vedrørende fredning af

SØNDERUP ÅDAL
Aalborg amt.

TerndrQP, den 16. juni 1969

sign. Lau. Bøgeholt-Laursen
landinspektør.



Side 2.

De arealer, der er anfØrt i parantes und~r skovzone, angiver arealer, der også er med-
regnet under højzone (overlapning).

•

---~---
Arealer indenfor fredningsgrænsen

S~~rnr. Matr. nr. .samlet areal heraf hØj- heraf skov- heraf fri-
ha. zone zone zone

ha. ha. ha.

69 la 32,4 4, 7 13,6 (0,6) 14,7-:t::;J..:_'}oadRose Svend-
::m

<

70 I 2a 26,9 O; 2 9, 7 17, OI

Chr. Schrtddt I - I. I I",--
I I

7 la 43,7 I b 22,6 21, l
og Rigmor! -.1<:115, Johs . lf 0,9 I O O 0,9J0hansen - II sum 44,6 O 22,6 22, O

I

3 'J I I :

}:'ar..s ThorndaJ. \ 4e 11; O i O 3,3 7,7--..........
-I n 9.E, 12, 3 I O,5 2,9 8,9':0

J; Sidenius 2~ 3j3 O 3,3 O
i 48L 4,0 0,2 O 3,8
I sum 19, 6 0,7 6,2 12, 7I

I.. o
I

35 I :

Aj'!1e Viholm I 6e 3,9 O 0,5 3,4--'-'"

'. (,
I

'L'llnar Christensen 7e 4,5 O O, 7 3,8 I

1.'.- 7
~~gil Ehlers 48b 2,6 {) 1,8 0,8

49 8,4 O 3,0 5,4 i

sum 11, O O 4,8 6,2 ..

10 ,
I- . Nørgård Vinther 7 4,3 O O 4,3 ,

'•.J.ll~" .. ,
2f 0,3 O O 0,3 ..)
- '1

sum 4,6 O O 4,6

,,::,(1
I..~

..3 ~1:'G4.~Christensen 48a 10,9 ° 3,0 7,9 l- l,.o, I/

~l'),~~ensParm 2 10,2 O O 10,2 l
j

1 "'
l_eTI Bernthz Andersen 16! 2, 9 1,4 O l, 5- "--
ol

: . " ..

..... ~.---,



Side 3.

\
b

~
I

I

Area er ln en or tre mngsgrænsen
Sags nr. Matr. nr. Samlet areal heraf hØj- heraf skov- heraf fr:

Ejer ha. zone zone zone
ha. ha. ha.

8
Harald Rasmus sen le 5, 3 O O 5,3

5 2, l O O 2, 1
2a 8,9 O O 8,9-l 5,8 O O 5,8

fis. sand- O, l O O O, 1
grav

48e 9,2 O O 9,2
22 14,8 O O 14,8_ 23 8,4 O O 8,4
sum 54,6 O O 54,6

e 44
Kristen Niel sen le 2, 3 O 2,3 O-, 17m 6,3 O 0,5 5,8

1m 1, O O l, O O-sum 9,6 O 3,8 5,8

48
Harry Pedersen 48g, 1,8 O O 1,8

48h 0,2 O O 0,2, -sum 2, O O O 2,0

, 45
SØren Peder Pedersen 24 19,4 5, 3 6,7 (1,1) 8,5

3 7,9 O 4,4 3,5
sum 27,3 5,3 lI, l (l, l) 12,0

64
Holger Andreasen le 0,5 O O 0,5• 2b 2, 3 O O 2:,3-sum 2,8 O O 2,8

65
Sigfred Poulsen 1f 2, 2 O O 2,2

e' 2e O, l O O 0, l-sum 2, 3 O O 2,3

63
Niels Christensen 2a 15,8 O O 15,8la 4, l O O 4, l-sum 19, 9 O O 19,9

67
Poul Tolstrup Ih 10,7 ° l, O 9,7-
41
Chr. Møller Christian- l4g, O, 3 0, 3 0,3(0,3) O
sen Id l, l O l. l °-

...-'
sum 1,4 0,3 1,4(0,3) °

l . d f cl .



.. Side 4•-----.--------.....-------r---------------~'--~-.--...-

.' Sags nr.
Ejer

Arealer indenfor fredr.i:1gsgrænscnI--------r--------r--------- ....,--.----
Matr. nr. Samlet areal heraf hØj- heraf okov- her,>:." /::-j

zone zone S0~C
ha. ha. f..a ...._.. -1 -1- + -+-_.___ -_o.-'" ._J

i

f
I.
~'

66
:K:-esten Vestergaard lO, l O o 10, 1

-._-..--------------il------+-------+------+---.----+--.
42
:.Cr. Møller Kristian- lk 0,9 O O. 9 :)

'O •• -_o--~._---- _I_----_f.---_---+_----_+_-o-_-_---.--- o,...__
33e C:unnar MØrck 3&

In
sum

1,4
1,4
2,8

1,4
O
1,4

1,'1:(1,4) 'J
1,4 O
2, 8 (J, 4) Ij

, oOu
• rlV.l.ogens

"."---------+----+------+-----+----_.--. -'--"-

-- Tange 11 7, 9 O 4,4 ::~~)
.-...---.----------4-----4--------4-------1------- ---t---.-----

32
!{;2JhrFrandsen 14h

13i
lOd
19i
251
6b
3

sum

10, l
4,8

10, O
4,0
4,6
5,0

22,6
61, 1

O, 6
O
3,2
O
O
O
O
3,8

4,9(0,6)
O
O
O
O
O

22, 5
27,4 (0,6)

5,%
(,3
b.r.
(,0
4;6
5,()
., 1
I', I

.3 Cl, ::
--------------+------+----------+-------\---_._----)-._--_._--,

59
S0ren Chr. Jensen ge

12n
sum

0,6
1,5
2, l

0,4
l, 3
l, 7

O, 6 (0,4)
1,5 (1,3)
2, 1 tI, 7)

u
o
li

r-------------+-----~-------_+_-----_1_--_o------.-----.--
o
2,9
8, 3

;:~, \

__ . ~----+-------+-----~__--~-:~--i_.-_-_

29
J~ns ~ørgensen

'·:7
~.' l

:\:((1.: Chr. Andersen

'1 Q
':'.0

~Ji.clG Jørgensen

jO
·\-2J.demar Larsen

llk
11e2k
2g
2.h

26a
sum

2e

26c2i

2,6
2,9
0,3
0,6
0,6
2,9
9,9

4,9

5, l

0,2
O, 7
0,9sum

l, O
O
O
O
O
O
l, O

o

O

O
O
O

f·
)

c
o

, I.:. , c-
O

J
(), ~
I t.

~,C

l~. !

') .. , ,



.. ,

.,
-----_.--.-~=---==-=.----------_._-----

I

I" Sags nr.
Ejer

31
A/S Rebstrup fiskeri

2.7
Alfred Jørgensen

Z
Anna Rafaelsen

1.4
Svend BØrge BØrresen"

l
l,'rode Agerbo

Matr. nr.

2n

2a

Id

la

la

Side 5•

Arealer indenfor fredningserænGc;l.

Samlet areal

2, l

3,6

3, l

7, O

12, O

heraf høj-
zone
ha.

o

o

O

O

o

heraf skov-
zone
ha.

o

0,6

':' 1
J, ".o

o

o
-----------+-----1--------\------.+-------.1--.---.--

25
Aage Verner Pedersen I-----------I-----~~-------I-------I--._-_._--_\------

0.1

...--------~----l__------!-----_1_------l._.g: ;
I

,

~

I
~
l.
, .,. ~___'__ _ __:.._ _ __L...___ __ _L... __ ..

r

22
Laurits Las sen

21
Oluf Pedersen

Ih

lSo Reb.
19, Munkh.
sum

Ib

0,3 o

O
O
O

O

O

O
O
O

0,4
O, l
0,5

O (';, O2,0

20
J~ns Chr. Poulsen

------------i------+--------f------!f--------t--- ---
la 2,3 O 7., 3O



- 37 -

Til fredningsnævnets kendelse slutter sig korrektion
af 24. september 1969:

e
e
e

Sag 27. Alfred Jørgensen.
Areal 6,2 - 0,0 højzone - 3,0 skovzone - 3,2 frizone.
Erstatning skal rettelig være 15.600 kr.
For frizone er for dette område givet 3000 kr.
pr. ha.
(Erstatningen på side 31 skal rettes i overens-
stemmelse hermed, jvf. side 24, hvor de rigtige
tal er anført).

Sag 28. Niels Jørgensen.
Areal 2,5 - 0,0 højzone - 2,5 skovzone - 0,0 frizone.
Erstatningen skal rettelig være 5.000 kr.
(erstatningen på side 31 skal rettes i overens-
stemmelse hermed, jvf. side 24, hvor de rigtige
tal er anført).

•

Ad disse to sager har fredningsnævnet henvist til en rettelse af
landinspektøren af 4. august 1969.
Ad sag 44 og 45 side 26, jvf. side 3 i den kendelsen i slutnin-
gen vedhæ!~ede arealberegning.

Landinspektøren har fejlagtig tillagt sag 44 matr. nr.
l ~, skulle rettelig tilhøre sag 45, jvf. kendeIses side 26,
hvor nævnet har rettet denne fejl, men dette har afstedkommet
en udregningsfejl vedrørende disse to sager:
Ad sag 44. Kr. Nielsen.

Areal 8,6 - 0,0 højzone - 2,8 skovbryn - 5,8 frizone.
Erstatning skal rettelig være 28.800 kr.
som er anført på side 26, hvorfor erstat-
ningen på side 32, nemlig 29.800 kr.,
skal nedsættes til 28.800 kr.

Sag_45. Søren P. Pedersen.
Areal 28,3 - 5,3 højzone - 12,1(1,1) skovbryn - 12,0
Erstatningen skal rettelig være 70.000 kr.
hvorfor erstatningsbeløbene på side 26 og
32 skal rettes i overensstemmelse hermed .• De pågældende lodsejere er ved anbefalet skrivelse un-

derr~ttet om korrektionerne.
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Fredningsnævnets afgørelse er blevet indanket af lods-
ejerne:

gårdejer Oluf Pedersen (lb.nr. 21)7
" Aage Verner Pedersen (lb.nr. 25)7
" Niels Jørgensen (lb.nr. 277 tidligere ej8r gårdejer

Alfred Jørgensen)og
" Karl Bernth~ Andersen (lb.nr. 43)

samt af ejeren af et sommerhus på lejet areal af matr. nr. 49 b
Skivum by og sogn7 fru Agnes Sloth. Endvidere er kendelsen
blevet anket af Danmarks Naturfredningsforening med påstand om
udvidelse af fredningen og af fredningsplanudvalget for Viborg
amt med påstand navnlig om etablering af raste- og parkerings-
pladser.

Den l. juli 1970 har Overfredningsnævnet foretaget be-

•

sigtigelse og forhandlet med de ankende og repræsentanter for
fredningsnævnet og Ålborg amts vandinspektorat. Det blev ved
denne lejlighed tilkendegivet 1 at Overfredningsnævnet påtænkte
at frede de af fredningsnævnets kendelse omfattede arealer og
at udvide fredningen med nogle syd for disse beliggende arealer7
navnlig for at tilvejebringe sikring af åløbet på yderligere en
strækning 1 herunder for at undgå oprettelse af flere dambrug.
Den 7. august 1970 foretog Overfredningsnævnet fornyet besigti-
gelse med deltagelse af ejerne af de arealer7 som kunne forven-
tes inddraget under fredningen.

Overfredningsnævnet har herefter besluttet at stadfæste
fredningsnævnets kendelse med følgende ændringer:

r. Fredningens omfang.
Lb.nr. 38. Ejendommens gårdbygninger med nuværende have ~dgår

tt) af fredningen.

Det er besluttet at udvide fredningen med følgende are-
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aler, som er vist på det Overfredningsnævnets kendelse ledsa-
gende kort:

l) Mod nord:
Parcellen matr.nr. 2 ~ §kivum, tilhørendo sagen lb.nr.

34. (Arealet er_ved en forglew~else ikke omfattet af frednings-
nævnets kendelse).
Fredet areal 2260 m2.

2) Mod syd:
~) På østsiden af åen, angivet fra nord mod sy~:

Del af matr.nr. l ~ Munkholms nordlige lod samt matr.nr.
l ~ Munkholms sydlige lod~ tilhørende lb.nr. 20.
Fredet areal ialt 0,9 ha.

Del af matr.nr. 2 ~ Munkholm, tilhørende lb.nr. 23.
Fredet areal 6,2 ha.

Matr.nr. 2 E. J\lfl'Ylkh(llIIl;~ tilhørende lb.nr. 31.
Fredet areal 1,5 ha.

Matr.nr. 19 ~ Sønderups nordlige og del af østlige lod, 15 d
vestlige og del af østlige lod, 18 g vestlige og del af øst-
lige lod~ 16 ! vestlige og del af østlige lod saDltmatr.nr.
17 ~; alle tilhørende lb.nr. 59, jfr. 61.
Fredet areal ialt 2~7 ha.

Del af matr.nr. 20 ~, tilhørende lb.nr. 62.
Fredet areal 1,3 ha.

Matr.nr. 17 ~ vestlige lod og del af østlige lod, 16 e vest-
lige lod og del af østligo lod; tilhørende lb.nr. 60.
Fredet areal 1,8 ha.

Dele af matr.nr. 8 ~, 7 b og 4 ~~ tilhørende lb.nr. 53.
Fredet areal 4~6 ha.



e
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Del af matr.nr. 5 ~, tilhørende lb.nr. 55.
Fredet areal 4,2 ha.

Dele af matr.nr. 4 b og 4 ~, tilhørende lb.nr. 52.
Fredet areal 3,7 ha.

Del af matr.nr. 4 ~, ti~hørende lb.nr. 51.
Fredet areal 3,3 ha.

Del af matr.nr. 5 ~, tilhørende lb.nr. 56.
Fredet areal 1,4 ha.

Del af matr.nr. 5 ~, tilhørende lb.nr. 54.
Fredet areal 0,4 ha.

~) På vestsiden af åen, angivet fra syd mod nord:
Matr.nr. 3 m samt dele af matr.nr. l ~ og l 9. Mosbæk, alle
tilhørende lb.nr. ll.
Fredet areal 10,2 ha.

Del af matr.nr. l h, tilhørende lb.nr. 12.
Fredet areal 1,9 ha.

Matr.nr. 4 d Giver, tilhørende lb.nr. 71 .
Fredet areal l ha.

Matr.nr. 9 d, 2 ~ og 3 b Giver, samt del af 2 ~ ~tru;pgårde,
tilhørende lb.nr. 4.
Fredet areal 3,5 ha.

Del af matr.nr. 2 ~, tilhørende lb.nr. 5.
Fredet areal 2 ha.

Dele af ma+r.nr. 2 d og 2 ~9 tilhørende lb.nr. 6.
Fredet areal 2,6 ha.

Del af matr.nr. 2 ~, tilhørende lb.nr. 3.
Fredet areal 3,3 ha.
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Fredningen er herved udvidet med ialt ca. 53 ha, og
vedrører herefter følgende matr.nr. og mulige udstykninger her-
fra:

l a, l d, 2 ~, 2 ~, 2 ~, 2 d og 2 ~, Astrupgårde,
Giver sogn;
l ~, l ~, l f og 2, Dalumgård, Suldrup sogn;

e
e
e

2 ~, 3 ~, 4 d og 9 ~, Giver, Giver sogn;
l, 2 a og 5 (med derpå værende umatrikulerede ler-
grav)~ Hyldal by og Mølle, Suldrup sogn;
2 ! og 7 Hyllested by, Suldrup sogn;
l ~, l ~, l h og 3 ~, Mosbæk, Giver sogn;
l ~, l ~, l g, 2 a og 2 ~, Munkholmgårde, Sønderup
sogn;
l a, l g, l h, 2 u, 2 0, 2 ~, 2 ~, 2 i, 2 ~ og 2 ~,
Reostrupgårde, Sønderup sogn;
3, Rebstrup Mølle, Søndorup sogn;
2 ~, 3 g, 4 o, 6 b, 6 e, 7 G, _9!J, 9 c, 9 e, lo d,
11 e, 11 k, 12 n,-13 i~'14 g, ~~-h, Ib f, 17 m, 19 g,22 ,-23, 24, 25,-2 6 a,--26 c,-48 a,-48 b,._.48 e,-48 f,-
48 ~, 48 h og 49, Skivum,-SkivuID sogn; - -
4 a, 4 b, 4 d, 4 c, 5 a, 5 ~, 5 d, 7 b, 8 b, 15 d,
16-0, lo f, 17 ~,-17 !?-;- 18 tf, 19-a og-"-20§-.-; Sønderup,
Søn(ferup sogn;

• l ~, l c, l d, l ~9 l !' l ~, l ~, l k, l 19 l ~,
l g, 2 ~9 2 b, 2 ~ og 3, 0strupgardo, Suldrup sogn;
1. .§;, 2 a og 2 !:' Åstrupgårde, Veggerby sogn.

II. Fredningens generelle i~dhold.
Overfrodningsnævnet har sammenfattet de almindelige be-

stemmelser i fredningsnævnets kendelse (side 2-3 og side 19-21)
og foretagot visse i det væsentlige redaktionello ændringer i
disse. Disse bestemmelser får herefter følgende formulering:

"De generelle fredningsbestemmelser.
Dc i fredningsnævnets kondelse indeholdte bestemmelser

ændres til følgende:

Be
ste

m
m

els
er

 2
 a

f 2
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Området skal, hvor andet ikke er bestemtJ bevares i den
nuværende tilstand.

Dyrkning.~
Arealer må fortsat dyrkes landbrugsmæssigt, og græsare-

aler må omlægges med henblik på andre afgrøder eller fornyelse
af græsbestanden; dog kræves fredningsnævnets godkendelse, hvor
græsarealer findes på bakker. Dræning er tilladt. Opdyrkning
må herudover ikke finde sted. Eksisterende nåletræsarealer må
efter afdrivning benyttes til landbrugsformål eller henligge
således, at de springer i lyng.

Terrænændringer, herunder grus- og lergravning, opfyld-
ning eller planering, må ikke foretages, dog er grus- eller

•

mergeleravning til ejendommens eget forbrug tilladt.
;!3eplantningmed træer og buske må foretages til beva-

ring af eksisterende bevoksning, dog således at løvtræsarealer
kun tillades genplantet med løvtræer. Uden for bestående skov
og plantage vil fredningsnævnet undtagelsesvis, navnlig hvor
hensynet til udsigt ikke gør sig gældende, kunne tillade ny-
plantning. Plantning af nødvendige læhegn er dog tilladt .

Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning og for dis-
ses regning vil selvsåning kunne fjernes, og sådannG foranstalt-
ninger kunne iværksættes, som tjener til at sikre bevarelsen
af enebærbevoksede arealer.

Ændring af vandløbet, herunder opstGmning, uddybning,
regulering og udretning må ikke finde sted. Den fredede åstræk-
ning må ikke forurenes.

Anlæg af dambrug er ikke tilladt.
Med hensyn til byggeri__til landbrugsformål gælder, at

større om- og tilbygninger samt opførelsen af nye bygninger,
der er nødvendige for driften af bestående landbrug, ikke må

B086979
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foretages uden fredningsnævnets godkendelse af tegninger, der
viser placering og udseende.

Ved om- og tilbygning af landbrugsbygninger til anden
anvendelse end den landbrugsmæssige kræves tilladelse, der kan
nægtes, hvis om- og tilbygningen vil medføre væsentlige ændrin-
ger i vedkommende bygnings ydre fremtræden.

Vedrørende andet byg~eri bemærkes~ at eksisterende huse
kan ombygges med nævnets godkendelse, der dog kan nægtes, hvis
ombygningen vil medføre væsentlige ændringer i husets ydre frem-
træden.

Etablering af pelsdyrf~~ er ikke tilladt.
Der må ikke opføres ~kur~ - bortset fra nødvendige læ-

skure til kreaturer - boder eller andre skæmmende indretninger
eller opsættes hegn bortset fra nødvendige kreaturhegn.

Master må ikke opstilles; dog kan fredningsnævnet til-
lade master til lokalt behov i tilfælde~ hvor nævnet skønner,
at kabellægning er ufornøden~ eller at udgiften herved er uri-
melig stor.

På det fredede område må camping og t~l~ni~ ikke ske.
O.;plags-?losso- og~10phugningspladser må ikke fore-

findes.
Kendelsen skal ikke være til hinder for~ at der senere

i dot omfang, der måtte være behov derfor, tilvejebringes par-
keringsmulighed efter særlig aftale med fredningsnævnet.

Påtaleret tillægges fredningsnævnet~ Naturfredningsrå-
det 0f! Danmarks Naturfredningsforening."

III. Bestemmelser vedrørende de enkelte ejend~~o ~pgivet i
!~efølgen nord til s12-

Lb.nr. 47. Det fru Gerda Sloth tilhørende, på repræsentant
Ehlers' grund opførte, sommerhus tillades bibeholdt til 31. de-
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cember 1984 og må udvides med 4 m2.

Lb.ur. 25.

a) Hele den nuværende ejendom - matr.nr. l g og del af
l gRebstrup - tillades anvendt til dambrug? men således at
byggeri er undergivet fredningsnævnets censur.

b) Den nuværende opstemning af "Mølledammen" kræves
ikke opretholdt.

e
e
e

Lb.nr. 21, matr.nr. l b Munkholmgårde. Fredningen skal ikke væ-
re til hinder for erhvervsmæssig grus- og lergravning i skræn-
ten øst for gården.

Lb.nr'-3.1, matr.nr. 2 ~ Rebstrupgårde og 2 ~ Munkholmgårde. Det
fredede areal er undergivet de almindelige fredningsbestemmel-
se~? og matr.nr. 2 ~, Munkholmgårde må således ikke anvendes
til dambrugsformål.

•
~b.nr. 5?~ matr.nr. 5 ~, Sønderup. Fredningen skal iy-kevære
til hinder for beplantning af et skræntareal? der i det væsent-
lige tidligere har været beplantet .

Lb.nr. 6, matr.nr. 2 d, 2 ~ Astrupgårde. Fredningen skal ikke
være til hinder for beplantning af det fredede areal.

IV. Erstatningerne.
Overfredningsnævnet har afgivet erstatningstilbud til

samtlige af fredningen omfattede ejere me? boløb væsentligt la-
vere end de af fredningsnævnet tilkendte, idet man ved tilbuds-
afgiveIsen lagde til grund, at bygge chancer ikke har forelig-
get i et sådant omfang? som synes forudsat af fredningsnævnet.
Herefter har 26 ejere accepteret Overfredningsnævnets tilbud
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med et samlet beløb på 300.900 kr. angivet for de enkelte ejere
i kendelsens konklusion.

De øvrige 29 ejere har ønsket erstatningerne fastsat
ved taksation. Det drejer sig om ejerne, lb.nr. 2, 7-10, 21,
24, 25, 27-30, 35-38, 43, 45, 46, 48, 51, 54, 63-67, 69 og
70. Taksationskommissionen har ved kendelse af 27. juli 1971
fastsat erstatningerne til disse ejere til de i konklusionen
angivne beløb, ialt 548.400 kr.

e
e
e

IV. ~~~~avere og andre indehavere af begrænsede rettigheder i
de arealer, hvormed fredningen af Overfredningsnævnet er be-
sluttet udvidet, har ikke krævet andel i fredningserstatningerT
ne, bortset fra, at statens jordlovsudvalg som følge af den
ejendommen lb.nr. 59 og 61 påhvilende jordrenteforpligtelse
har krævet indbetalt til jordfonden 2/3 af fredningserstatnin-
gen.

v~ Ejerskifter m.v.
Ifølge de for Overfredningsnævnet foreliggende oplys-

ninger er der sket følgende ejerskifter:

Lb.nr. lo
~.=a::..-i"

er erhvervet af gårdejer Laurits Winther Jacobsen,
Hyllested, Suldrup.

Lb .nr. 27 er erhvervet af gårdejer Niels JørGensen,
Rebstrupgård, Rebstrup pr. Suldrup.

Lb.nr. 34 er erhvervet af Johan og Harald Theilgård,
Finsensvej 39 B, København F.

Lb.nr. 47 er erhvervet af Bent Thordahl Bundgård,

Lb .nr. 53 er erhvervet af gårdejer Peter Andreasen,
Sønderup.

Lb.nr. 56 er erhvervet af gårdejer Ove Jacobsen,
Sønderup.
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Lb.nr. 60 er erhvervet af gårdejer Carsten Lundhøj Han~en,
Sønderup.

Lb.nr. 61 er erhvervet af husmand Børge Chr. Jørgen~en,
Sønderup.

Fredningserstatningerne tilkommer de nye ejere af
ejendommene, bortset fra erstatningen vedrørende lb.nr. 34,
hvor erstatningen tilkommer den hidtidige ejers konkursbo,

·1·
e
e
e

og lb.nr. 47, hvor sælger er berettiget til erstatningen.
Et kort nr. 14-100 visende det fredede område, der

udgør ca. 500 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m ID e s

Den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds den
20. september 1969 afsagte kendelse om fredning af arealer i
Sønderup Ådal stadfæstes med foranstående ændringer.

Erstatningerne udgør følgende beløb~

Lb. nr. Ejer Erstatnings-
beløb. kr.

Lb.nr. l. Gårdejer Fr. Agerbo, 18.000,- kr.
"Astrupgårdil

9530 Støvring.

" 11 2. Frk. Anna Rafaelsen, 4.000,- "Ka.'D.strupsti22,
4000 Roskilde

n " 3. Gårdejer Frode Pedersen 5.000,- "Astrupgårde,
9542, Sønderup.

" 11 4. Gårdejer Gunnar Kristensen, 5.300,- "Skeldal,
Års.Giver 9600

" II 5. Gårdejer August Hedegaard Krogh, 3.000,- 11

Astrup, 9542 Sønderup.
n " 6. Gårdejer Kresten Pedersen 3.900,- "Astrupgårde,

9542 Sønderup.
TRlt ":'0 ')"'''' _ "
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Ejer Erstatnings-
beløb. kr.

Transport:

Lb.nr. 7.

"

"
e
e
e

"

11

"

"

"

n

11

II

II

"

"

"

" lo.

" ll.

" 12.

" 20.

" 21.

" 22.

" 23.

" 24.

" 25.

ti 27.

" 28.

Gårdejerne Jens, Johanne
og Rigmor Johansen
"Dalumgård"1 95411 Suldrup.

8. Gårdejer Harald Rasmussen1"Hyldalsgård",
9541 Suldrup.

9. Læge M. Parm 1
Filstedvej 121 11Ålborg.
Gårdejer L. Winther Jacobsen,
Hyllested19541 Suldrup.
Gårdejer N. Chr. Andersen,
Mosbæk, 9600 Års.
Gårdejer Børge Bosbond,
Mosbæk1 9600 Års.
Gårdejer J. Chr. Poulsen
Østergård,
9542 Sønderup.
Gårdejer Oluf Pedersen,
Munkholmgårde,
9542 Sønderup.
Gårdejer Lauritz Lassen,
Munkholmgårde,
9542 Sønderup.
Gårdejer Børge Jakobsen1Munkholmgårde,
9542 Sønderup.
Gårdejer Sv. B. Børresen,
Rebstrup, 9542 Sønderup.
Gårdejer Aage Verner Pedersen,
Rebstrup1
9542 Sønderup.
Gårdejer Niels Jørgensen,
Rebstrupgård,
9541 Suldrup.
Gårdejer Niels Jørgensen1Rebstrup,
9542 Sønderup.

laIt

39.200,- kr.

77.000,- "

100.000,- "

20.000,- "

10.000,- "

15.3001- n

2.300,- "
4.900,- "

2.000,- "

1.500,- II

9.300,- "

8.500,- II

500,- "

7.000,- II

2.500,- "

300.000,- kr.
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Lb. nr. Ejer Erstatnings-
beløb. kr.

Transport: 300.000,- kr.

Lb.nr.29. Gårdejer Jens Jørgensen, 12.000,- "Skivum,
9661 Vegger.

" " 3o. Gårdejer Valdemar Larsen, 1.500,- "Skivum,
9661 Vegger.

" " 31. A/S Rebstrup Fiskeri, 41.300,- II

e Binderup,
9240 Nibe.

e " " 32. Direktør C. Nøhr Frandsen, 90.000,- "Lerumbakken 14-16,
e 9400 Nørresundby.

" " 33. Gårdejer Gunnar Mørck, 2.800,- II

Skivum,
9661 Vegger.

" " 34. Direktør Hans Thorndals Konkursbo, 16.500,- "v/Ålborg rats skifteret,
Gabelsgade 5, 9000 Ålborg.

" " 35. Direktør Arne Viholm, 6.000,- "Spinderensvej 8,
9000 Ålborg.

" n 36. Malermester Gunnar Christensen, 7.000,- "Nyvej 19,
9500 Hobro.

" " 37. Gårdejer Kaj Chr. Andersen, 6.000,- li

Skivum,
9661 Vegger.

" 11 38. Direktør J. Sidenius, 40.000,- 11

Vesterbro 18,
9000 Ålborg.

II II 39. Gårdejer Søren Chr. Jensen, 800,- "Skivum,
9661 Vegger.

11 " 41 Gårdejer Chr. Møl18r Christiansen, 4.000,- "og 42 Skivum,
9661 Vegger.

" " 43. Gårdejer Karl Bernthz Andersen, 4.500,- "Skivum, 9661 Vegger.
lalt 532.400,- kr.
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Ejer Erstatnings-
beløb. kr.

Transport:

Lb.Nr.44.

II

11

e
e
e

II

II

II "

ri "

" II

ti ti

II "

II "og

II

II

"

" 45.

" 46.

ti 47.

" 48.

51.

og
52
56.

53.

54

55.

5961.

" 60.

" 62.

tf 63.

Gårdejer Chr. Nielsen Frydenda19Skivum99661 Vegger.
Gårdejer Søren Peder Pedersen9Lille østrup,
9541 Suldrup.

532.400,- kr.

13.000,- "

42.000,- II

Landsretssagfører Børge Christensen 16.000,-
Puggårdsgade lo,
1575 København V.
Afdelingsleder E. Ehlers,
Rughaven 37,
9000 Ålborg.
Landmand Harry Pedersen,
Skivum99661 Vegger.
Gårdejer Aage Marius Andersen,
9542 Sønderup.
Gårdejer Ove Jakobsen,
Enggården,
9542, Sønderup.
Gårdejer Peter Andreasen,
9542 Sønderup.
Gårdejer Kr. Enggård,
9542 Søndorup.
Gårdejer otto Chr.Arne Andersen,
9542 Sønderup.
Gårdejer Børge Chr.Jørgensen,
9542 Sønderup.
(Angående udbetaling se foran
side 45 under IV)
Gårdejer Carsten Lundhøj Hansen,
9542 Sønderup.
Gårdejer Sigurd Jensenius Hansen,
9542 Sønderup.
Gårdejerne Kristian og Kristians
Christen~en,
0strupgård, 9541 Suldrup.

laIt

"

17.000,- "

2.000,- "

3.000,- "

7.600,- "

6.900,- "
400,- "

6.300,- "
4.000,- "

2.700,- "
2.000,- "

30.000,- "

685 .3 ° ° ,- kr.
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Ejer Erstatnings·-
beløb. kr.

Transport:

Lb.nr. 64.

11 65.lt

II It 66.

II " 67.

" 11 68.

" n 69.
a

" " 7o.

" " 71.

685.300,- kr.

Husmand Holger Andreasen,
østrup Mark,
9541 Suldrup.

3.000,- n

Gårdejer Sigfred Poulsen,
østrup Mark,
9541 Suldrup.

2.500,..- "

Gårdejer Kristen Vestergaard,
østrup Mark,
9541 Suldrup.

15.000,- "

Gårdejer Poul Tolstrup,
0strupgård Mark,
9541 Suldrup.

"

Landsretssagfører M.F. Tange,
9600 Ars. 16.000,- "
Møbelhandler Rose Svendsen,
9542 Sønderup. 55.000,- n

Ejendomsmægler L.Chr. Schmidt,
Færgevej 67,
3600 Frederikssund.

55.000,- "

Gårdejer Niels Annæus Poulsen,
Mosbæk
9600 Års.

1.500,- "
-----------------------------

Talt: 849 .3o o , - kr.,

der forrentes med 8 % p.a. fra den 20. september 1969 til tids-
punktet for erstatningens udbetaling.

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og 1/4
af Wordjyllands amtsfond.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

-JJ. Fisker.
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D~o: 9. marts 1983
Advokat Mogens Tange

J. nr.: 2045/69-1/82
9600 Ars

Ved en enstemmig afgørelse af 29. oktober 1982 har frednings-
nævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds tilladt, at et svømme-
bassin, der er etableret på Deres ejendom, matr.nr. l l, østrupgårde,Suldrup,
bibeholdes på visse vilkår. Tilladelsen er givet ved dispensation fra over-
fredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer i Sønderup
~l og åbeskyttelsesUnien cnaturfrednin~slovens § 47 a). ---- --------~

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget fredningsnævnets
afgørelse til over fredningsnævnet med krav om, at den tidligere tilstand re-
tableres. Det anføres, at en opretholdelse af den etablerede tilstand er
landskabeligt uheldig, og at det er principielt uønskeligt, at fredningsmyndig-
hederne affinder sig med et ulovligt foretaget indgreb i et fredet område.

(~

Af sagen fremgår, at der i november 1965 blev rejst sag om
fredning af gen pågældende strækning af Sønderup å med omgivelser, og at der
tidligst i sommeren 1966 blev etableret et svømmebassin med støbt bund og fa-
ste sider på ejendommen l l, østrupgårde, hvilket var i strid med frednings-
påstanden (og den senere fredningskendelse). I august 1975 konstaterede
fredningsnævnet, at bassinet var etableret ved en afsnøring fra åløbet med en
kunstig dæmning, og at der ved siden af bassinet var opført en rutschebane
(som senere er blevet fjernet). Adskillige forhandlinger førte ikke til noget
resultat. Ved en besigtigelse i marts 1981 konstaterede amtsfredningskonto-
ret, at der nu var sket en vis tilgroning af bunden, siderne og kanterne, så-
ledes at forholdet ikke umiddelbart kunne erkendes som et svømmebassin. Sa-
gen blev forelagt for amtsvandvæsenet som fandt, at forholdet ikke gav anled-
ning til bemærkninger hverken i relation til vandlø~s- eller miljøbeskyttelses-
loven, og at det for at modvirke dannelsen af plantonalger måtte anses fat hen-
sigtsmæssigt at bevare den dannede bredvegetation. På denne baggrund indstil-
lede amtsfredningskontoret til fredningsnævnet, at der blev meddelt tilladelse

Fu 10-1



•

2.

til, at den nu eksisterende tilstand blev bibeholdt på vilkår, at de til an-
lægget hørende rense- og pumpebrønde blev sløret ved en passende beplantning,
og at der ikke blev anbragt skæmmende indretninger, såsom slidske eller lig-
nende.

Fredningsnævnet, som har indføjet disse vilkår i sin tilla-
delse, har begrundet tilladelsen med, at en retablering nu må anses for at
være til mere skade end gavn.

Over fredningsnævnet skal udtale:

Med de i sagen foreliggende oplysninger er der ikke grundlag
for nu at kræve den oprindelige tilstand retableret. Det tiltrædes derfor,
at fredningsnævnet har meddelt dispensation til at opretholde den nu eksiste-
rende tilstand. Også de af fredningsnævnet stillede vilkår for tilladelsen
tiltrædes.

Overfredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at en
retablering nu må anses for at være til mere skade end gavn og heraf følger,at

der ikke ved en ændring af den nuværende delvis naturlige ,tilstand påny må ind-
rettes et egentligt svømmebassin.

I sagens behandling har samtlige overfredningsnævnets 11 med-
lemmer deltaget. Afgørelsen er truffet enstemmigt.

'1··PI,'. l')J~1ti-.r
" J. FiskerV eksp. sekr.
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Aalborg, den
FREDNINGSKREDS Modtaqet i fre-dn inpsstvrel!';p,",

29.oktober 1982.
KONG HANSGADE 1a • 9000 AALBORG

TLF. (08) 127011

Journal nr. 173/7<j.
- 1 NOV. 1982

Hr. advokat Mogens Tange,
9600 Aars.

Veer. matr. nr. l l østrupgaarcE, Svld:·'1)p. - Svømrnebassin
etableret inden for åbyggelinien saJnt p~ fredet areal,

jfr. Overfredningsnævnets kendelse af 25.maj J972.-
Den 19. a',Jgvst J 97S modtog l1ævnet indberetning fra

Amt:-vandvæsenet om, al: oer 'var etableY'et et svømmebassin
på c'vennævnte ejendoIT, ved Søn(Jerup å. Ec:.:vnet foretog besig-

tigElse den 2J .a~gust 1975, og det konsiateredes, at der ved

åen var et mindre vandhul adskiJt fra ~~n ved en tilsynela-
dende kunstig oj~fert dænniflS;, og CL C"::.T var fo:~etaget bE-

skr;vf:::-::'C',:;
_ 1, ~....,

~ • l J

l' , ...1c r ',._' -, I ' I
-'---

I. '

.2 \.';' ~ , f ~ l :. • 1'. ,

nt:.. ,:mvendes ti l badni.ns; for børnene, 09 11:.11'1etablerede sider
i :Vn~llet, g}tlecc:; at vande·t ::-'J:~(c: LJev ?-:'Lill~~E.;tved br1lg. Rut-

e. !'lelJancll, d c:r nu er f j ernE::i, 'LJ.EY 2mbTi:J ~t nogle år senere.
Sagen ~Jcv h~refter ;orEJ~c: Fred~j~gsrJ~nudvaJget,

cer jfølge SkY'lVi?J.Sf- af J(-.()]:~'O~)(:Y' 1~17) havde !<onst2terE't,

c.'t svømmobassjj1et (med sto't..'l lJl~:lr: OJ f"'=""te:-sider) efler
luftfotos tjdl-igst ]<an have Wi.'l'~'T ei=2~'icrct j somme:re:11966
o~ aH sa. efter, i.:t frcdnil1;" f2~- __~ <~'?-L \ -'d'" bckc':-,dtgjort Gen

l'/.JlOV'-'llber 19G~). UuvaJS}C-l, llllJe'rjJJcde-, .::11. uen foret2igne
sLulmj,ng <.l';' 'j-,u;ld og et~-bJe:rj"jS ,d' f35Tl' sJder under SVøn1ffi0-

bassinet blev brudt op og fjernet, samt at afløbet ud til
Sønderup ~ geneLatJeredes.

Nævnet forhandlede sagen med ejerEn for at få en for-

ligsmæssig ordning pb sagen, ligEsO~ der blev foretaget fo1"-

nyecle besigtigelser indtiJ 19.fE-;")J1AaY F'79, hvor ejeren vE.d

skrivelse meddelte, at han ikke yjlle f~erne h~ssinet, idet

dette ikke ødelagde noget for no~en.
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Amtsfredningskontoret har efter besigtigelse den Ll.mdrts

1981 oplyst, at der ikke er foretaget forandringer ved bassjnet.
Det konstateredes, at der var sket en vis tilgroning af bunden,
siderne og kanterne, således at det nu ikke umiddelbart erken-
des som et svømmebassin. Nævnet fJnr herefter pbny forelagt Sa-
gen for det amtsJige myndjgheder, og ved skrivelse af l7.marts

1982 udtalte Arritsfrednings]~ontor0t:
"S~gen he.tr været forElagt c~rntsv')'YJ(1Va-,sene"[,der udtaler,

at ~agen s,yne5 at værE. lAbetydC?li g i forhold til vand.forsynings-
loven, at den ikke gi vel' arl] ed:J i ng t i l bemærkninS:)er i forhOld
til vandløbsloven, samt at man i relation til miljøbeskytt01ses-
loven ikke har konstateret forværrede forhOld i Sønderup Å, som
kan tilskrives udledning af vand fra bassinet. Generelt vil
amtsvandvæsenet anse det foy J'JE:'nslgtSJTIJ:ssigt, at bredve~:jetatio-
nen om bassinet bevares for derved at søge dannelsen af plank-
tonelger formindsket.

p~ denne baggrund samt under hensyn til, at bassinets
bund, sider og kanter, i den siden sao~~s start i 1975 for-
l0b~e tid er groet til, ~~ det j}}c j d2:j erkendes som et
~vo]1,rneba::-,sin, s}:aJ arr,tsfreClrlinSl':,](Onto.rE:: fore:.:lå, 2t bas,:"jnet
c'=cU:'r o;YisL:r:nc]]~~j'le~]erne g()(n('nce,-~ J,~i vj J) ~r, at der ikkE:' j ~J-
:-c c:' vpd D:,:",s:inc-::l C:1.nbY'iYJGe~~ s](ayu:'(_nr;e jy,cJretnlYi"oer .c~()'r ~ll,j:.:l,e

o ~

eJ1E:'Y' Ji.nnel'ldt::, S21JY1tat eje 'Li] a-,',Jægoet hørence rer..sc- 00 ;-'m:'-
J _. ~ J ..

IJc.J! ....] ,111<~(- s_~,-)r'{~'~ vec J\.:.~·st..='JJ(~r: l/t;:]' l :.:!.lit~1j_:.! ~."

.
(lp} af Sønderup å nJr C'ta~-)!.crpt (Jet t -ic11i~3ere omtalte svorrune-
ba~,~~j'(J få d~ af i\rr,t5i'Y'ednins-s1~o)1t oret J oreslåede vj ll<~1.r.

OV0nnævnle godkendelse, der er en dispensation fra na-
lljY' [:e (~11i~lg ,=" J o'/en:-; S '1,7 2 'd,!11t Fr2. Ovo:rfredningsnævnet s ke1'1-

dcl.c~c:: af 2::; .m':'l,i 19T1, ](aj'} rr:c'dfcJ]r, af YlClturfredningslovens

~~ 34 og § 58 indbringes for OVE"r!rpd.r. inC"Jsnævnet, Arna] i egadc 7,

] 2 S0 Køhenhavn K., af den, Gcr fkT bc C;c:'y c l F're-dni ngsnævnet s

eJ'gorelse, F'reclningsst:YT'P](~::-;n, r;ui'Jj=,,lJ:r,_'nrls JITitsråd, St(~,V-

rin~=J kO!,!JYl1)~lJlbe~Lyrelsc og f'a{I1'-'c...c"KS J'<JLl'Y'.Ercoc]nir:-gsforening.
K]a2E:fri~;reYJ er Li '-<',-:" lY":.) ,-jer: (j-ic.!, afgcrE:lsc:l er rnro:c1-

delt den pågældende klageberettlsed~.
, /
, ",
I' /'< - •• ,~.'~~"(".,""''''-, .

~,' , '

E.Bruun de Neergaard.
Ti] oriE::l'lterinq, idet der'ved](f'gs;es kOf,j Jf bilag 2.

j't'redningsstyrelsen, Amaliegc1de l.'" J25c, Københ2vn K.
Arntsfredningskontoret, Niel::: BoJ'JJ"svej 30, 9220 Aall,()rg ø.

Jr.nr. 8-70-S2-J/23-~)-(,l.
Nordjyllands Amtskommune, tp.knisJ forvaltning,

Jr.1TI'.235.l23.105
3
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støvring Kommune, 9530 støvring.
D2.nmarks Natu.rfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.
Danmarks Naturfredningsforening, v./stud. scient. John MaDsted

Jensen, Viborgvej ~o, 9530 StøvTing.

BiJag . E.Brul1n de Neergaard.



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNJNGSKREDS Aalborg,den 23.marts 1987.
KONGHANSGAOE I e , 9000 AALBORG

TlF, 10SI 12 70 II
Journal nr. 35/87.

REG.Nl S'~ O Q;
Hr. landinspektør Orbesen,
Jyllandsgade 33,
9600 Aars.

Vedr. matr. nr. l ~ og l ~ Rebstrup By, Sønderup. - Skel forandring inden
~ for område fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 25.5.1972 om

fredning af Sønderup ådal. - Deres jr.nr. 92/1986.
---------------------------------------------------------------------------

• Under henvisning til Deres skrivelse af '19.februar 1987 godkender
Fredningsnævnet den ansøgte ske1forandring, hvorved der overføres 3385 m2

fra matr. nr. l ~ til matr. nr. l h.

e•

Ovennævnte godkendelse, der er e~ dispensation fra bestemmelserne i
naturfredningslovens §34 og 47 ~ , kan efter' samme lovs § 58 indbringes for
Over fredningsnævnet," Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har be-
gæret fredningsnævnets afgørelse; Skov- og Naturstyrelsen,"Nordjy1lands amtsråd,
Støvring kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage. ,indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmin n opretholdes af Over~'
fredningsnævnet. Nærværende tilladelse bortfal~ ~ ~åfremt den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dato. ',,~ 4!'" '",1$ ~

E.Bruun de Neergaard.

I
I

I
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Til orientering, idet der vedlægge~_~opi af bilag 5.
>,Skov- og Naturstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning, Niels Bohrsvej JO, 9220
Landskabskontoret , 8-70-50-70/845-2-87, "II

Danmarks Naturfredningsforening, frederiksberg Runddel 1, 2000 København f.
11 ' II lokalafdelingen, v.1 Claus Eriksen,Hjedsvej 8, 9541 Suldrup.

Støvring kommune, 9530 Støvring.

Aalb. ø.
II

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
,"" ,r) r('\~(~';
~' "j\,c .c \ "

Til freclningsregisteret
til orientering! ol?' _j( rt



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.Nt
Aalborg,den 25.maj 1987.

85/87.KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

TLF 1081127011

Journal nr.

Fru Birte Nøhr Frandsen,
Plejlstrupgaard,
Trængstrupvej 91-95,
9541 Suldrup.

~ Vedr. matr. nr. 10 Q Skivum By, Skivum. - Fornyet behandling af ansøgning om
genopførelse af jagthytte på areal omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 25.5.1972 om fredning af Sønderup ådal.

41' --------------~---------------------------------------------------------------
Under henvisning til Deres skrivelse af 7.april 1987 og besigtigel-

se den 21.maj 1987, hvoraf udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at Fred-
ningsnævnet ikke kan godkende, at jagthytten genopføres.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturfredningslovens
§ 34, kan i medfør af samme lovs § 58 indbringes for Over fredningsnævnet ,
Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret Fredningsnævnets
afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Aars kommunalbestyrel-
se og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag,
gældende klageberettigede.

·~·'i·
a~~\~i~en er meddelt.pen på-
: I .:'

.' ,,'
;/

"
c. ""e-'.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.

Til orientering: Der vedlægges kopi af bilag 5.
~kov- og Naturstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Nordjyllands Amtskommune, Landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30, 9220
Jr.nr. 8-70-52-4/27-2-86.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
DN, v./Ejlif Holle Jørgensen,Katbyvej l, 9600 Aars'~_

I ',.. ...

Aars kommune, 9600 Aars. l~:':':':":::''':::~",-J.$::':t(..:,;,~,.. ~,"
(I

.'

Aab. ø.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.
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FREDNINGSNÆVNET
." FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS
Gamme] torv 6

lU-"OO<fll(lIliSIll:I\fI1X1:J{ 9000 MUlORG

lLF 1081,ex,*'X

REG. NR. 05202. DeJO
Aalb~rg,den 4. november 1988
Journal nr. . 31 / 8 8

127111
Modtaget l

Skov- og N<:turstvrelsen

- 7 NOV. '1988

Det Danske Hedeselskab
Læp1antningen
Bakke1yvej 2, Sparkær
8800 Viborg

I Vedr. matr.nr. 1 a Dalumgaard, Suldrup. - Udskiftning af eksi-
sterende hegn på areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af 25. maj,"1972 om fredning af Sønderup ådal.

Under henvisning til Deres hertil videresendte skrivelse af 9.
september 1988 til Nordjyllands amtskommune godkender nævnet,
at der foretages udskiftning af hegn på ovennævnte som vist på
del fremsendte kortbilag.

•
Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 stk. l, kan i medfør af naturfredningslovens § 34
stk. 2 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af den, der har begæret nævnets afgørelse, Skov- og
Naturstyrelsen, Nordjyllands amtskommune, Støvring kommune og
Danmarks Naturfredningsforening.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. 'Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes medmindre den oprethol-
des af klagemyndigheden.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F.hl' 3/ ,SH.

/'/+--/3 /'/;



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

A Tinghuset, Gammeltorv 6
W9000 Aalborg, Tlt.0812 7111

REG. HR.

Aalborg, den 19. juni 1989.
J.nr. 20/89

Karin og Claus Jensen
Hyldal Møllevej 30
9541 Suldrup

Modtaget J
Skov- og Naturstyrelsen

2 1 JUNI 1989

Vedr. matr.nr. 1 a Dalumgaard, Suldrup - tilplantning med
juletræer og opsætning af vildthegn på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af
Sønderup Adal.

Under henvisning til Deres skrivelse af 10. maj 1989 og
besigtigelse den 6. juni 1989, hvoraf udskrift vedlægges, skal
herved meddeles, at Fredningsnævnet kan godkende, at den østlige
del af det på vedlagte luftfoto viste areal - markeret med
krydsskravering - må tilplantes med normannsgran på vilkår, at
beplantningen afdrives inden 15 år.

•
Nævnet kan derimod ikke godkende, at den øvrige del af arealet
mod vest og syd - tilplantes eller at der opsættes dyrehegn .

Der henvises iøvrigt til indholdet af vedlagte mødeudskrift.

Nævnets afgørelse, er for så vidt angår spørgsmålet om
beplantning truffet i henhold til fredningskendelsen og for så
vidt angår spørgsmålet om opsætning af hegn i henhold til
naturfredningslovens § 34 stk. 1.

Afgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2, jfr.
§ 58 stk. 3 - 7, indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken
1~, 2970 Hørsholm, af den der har ansøgt om nævnets tilladelse,

e ."te "etMihørnmls n
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN !Z/I //'1 -000 i
Akt. nr'88

.FQto vent~erF---



•

af ejendommens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtskommune, Støvring kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening.

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

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage
indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den orpetholdes
af klagemyndigheden. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er
udnyttet inden 5 år fra dato.

Sortsøe Jensen

Til orientering + bilag 4.

f-Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.
Støvrig kommune, 9530 Støvring.
Danmarks Naturfredningsforening ved Claus Eriksen, Hjedsvej 8, 9541
Suldrup.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Lis Christensen, Hjedsbækvej 475, Sønderup, 9541 Suldrup.



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS
Gammel Torv 6
~~ ~~~~ ~ 9000 A"lBOIlG

TlF lOB I 12)()XO<X

REG. NR. (])Yty, ..
O ~Oa. .00 O

~81borg. den 19. j uli 1989.

127111

Journ81 nr. 34 /8 9

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

2 4 JULI 1989

Claus Jensen
Hyldal Møllevej 30
9541 Suldrup

•
I Ved skrivelse af 12. oktober 1988 godkendte Fredningsnævnet,

at der på et nærmere angivet areal af matr.nr. l a Dalumgaard,
Suldrup, blev foretaget nyplantning med juletræer på betingel-
se af, at det tilplantede blev afdrevet inden 15 år.

Ved skrivelse af 20. juni 1989 har De ansøgt om tilladelse til
at opsætte vildthegn om dette areal, indtil det er afdrevet.
Opsætningen angives at være nødvendig for at beskytte kulturen
mod råvildtet, der har fast standplads umiddelbart i nærheden.

• Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972 om fredning af Sønderup ådal. Ifølge kendelsen er opsæt-
ning af hegn ikke tilladt, bortset fra nødvendige kreaturhegn.

• Nævnet finder, at opsætning af vildthegn vil være et så skæmmen-
de indgreb i det fredede landskab, at der ikke er grundlag for
i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. l at meddele dispen-
sation fra fredningskendelsen.

Nævnsafgørelsen kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk.
2, jfr. § 58 stk. 3-7 indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af den der har ansøgt om dispensa-
tionen, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtsråd, Støvring kommunalbestyrelse og Danmarks
Naturfredningsforening.

Miljøministeriet
Skov~og Naturstyrelsen
J.nr. SN , iH \ \l{ - OOO ~ ~
Akt. nr. I
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

Til orientering.

~ Skov- og naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej
30, 9220 Aalborg øst.
Støvring kommune, 9530 Støvring.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Claus Eriksen, Hjedsvej 8,
9541 Suldrup.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Lis Christensen, Hjedsbækvej 475, Sønderup, 9541 Suldrup .



OVERFREON INGSNÆVN ET REG. NR. Slotsmarken 15 BJ /ic
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

Dansk Dambrugerforening
Donneruplundvej 4
Postboks 53
7323 Give

Den 03. I1.89
J.nr. 2045/69-1/88

•
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den l. septem-
ber 1988 i medfør af naturfredningslovens § 34 meddelt afslag på ansøgning om
dispensation til opførelse af en produktionshal m.v. inden for område fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Afgørelsen er påklaget tilOverfredningsnævnet af Dansk Dambrugerforening for
ansøgeren, Ivar Nielsen.

e
e
•

Den ansøgte hal ønskes opført i forbindelse med en udvidelse af produktionen
på dambruget Rebstrup Fiskeri i Sønderup Ådal på ejendommen matr.nr. 2 ~ Reb-
strup By, Sønderup. Hallen vil blive på 30 x 70 m med en største taghøjde på
3,5 m. Siderne og gavlen mod syd foreslås sløret af opkastet jord og gavlen
mod nord af beplantning. Efter opførelsen vil såvel det eksisterende ynglehus
som alle master, trådnet og redskaber være skjult af taget. Hvis hallen ikke
opføres, vil det blive nødvendigt at opføre et nyt ynglehus .

Et overdækket produktionsanlæg vil efter det oplyste give veterinærhygiejniske
og arbejdsmiljømæssige fordele. Også det ydre miljø vil ifølge det oplyste ny-
de gavn af ombygningen.

Fredningen af Sønderup Ådal har til formål at bevare ådalens landskab. Bebyg-
gelse eller tilbygning til eksisterende bebyggelse er ifølge fredningen ikke
tilladt. Herfra er dog undtaget bygninger, der alene opføres til landbrugsfor-
mål og i tilknytning til allerede eksisterende landbrugsejendom.

&i11ømfnlsterlet, J. nr.SN I ~I l II L{ -o 00 '7
L NOV. 1989

Al<f. nr. :3
Fu 11).1
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Eksisterende bygninger må kun ombygges eller ændres med fredningsnævnet s god-
kendelse. Det er ikke tilladt at anlægge nye dambrug, ligesom ændring af vand-
løbet, herunder opstemning, uddybning, regulering og udretning, ikke må finde
sted.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse udtalt, at overdækningen uanset den nærme-
re udformning i væsentlig grad vil skæmme det fredede areal. Nævnet finder
endvidere ikke, at overdækningen efter de fremkomne oplysninger om de miljømæs-
sige og veterinære forhold kan anses som en sådan tvingende nødvendighed for
dambruget s fortsatte drift, at det ville kunne begrunde en så vidtgående dis-
pensation fra fredningen.

Dansk Dambrugerforening har i sin klage tilOverfredningsnævnet bl.a. anført,
at det forelagte projekt udover at give mulighed for en forbedret produktion
også tilgodeser de miljøkrav, der stilles til driften af et moderne dambrug.
Produktionsanlægget er samlet i et betonanlæg overdækket med en tagkonstrukti-
on med anvendelse af den bedste teknologi på dambrugsområdet for at begrænse
forurening og tilgodese miljøet og landskabet. Projektet er således udformet,
at de gener for plante- og dyrelivet i Sønderup Å, der tidligere var i forbin-
delse med periodevis tørlægning af å-strækningen, forsvinder.

Såfremt produktionshallen tillades, vil det nuværende system af træmaster,
luftledninger, fuglenet og foderindretninger kunne nedlægges, dog at damme og
kanaler bevares som bundfældningsbassiner, slamdepot og nedsivningsbassin.

Såfremt der ikke kan gives tilladelse til det overdækkede anlæg, vil det være
nødvendigt at rejse ca. 8 nye 4 m høje master med tilhørende støttewirer og
tværwirer, der skal bære de lovpligtige tætsiddende mågetråde samt at afskærme
anlæggets 4 sider med net. Desuden må eksisterende mågenet, master m.v. på ek-
sisterende dambrug bibeholdes. Det vil være påkrævet med en overdækning over
mindst 400 m2 samt stærkt ønskeligt over yderligere 600 m2 Det resterende an-
læg - ca. 1.000 m2 - vil fremstå i beton med snegle, foderautomater, sorterer-
anlæg, køretøjer m.v. som værende fuldt synligt i landskabet.

Det foreliggende projekt er efter dambrugerforeningens bedste skøn et projekt,
der har taget videst muligt hensyn til samtlige involverede interesser og sam-
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tidig lever op til fredningskendelsens hovedformål, nemlig at det smukke land-
skab skæmmes mindst muligt.

Endelig har foreningen henvist til, at fredningen ikke havde til hensigt at
hindre eksisterende dambrug eller deres fortsatte udvikling.

Veterinærdirektoratet har under sagen udtalt, at et dambrug under tag giver
den bedste beskyttelse mod spredning af smitsomme fiskesygdomme, fordi fugle,

'~ der er de mest almindelige smittespredere, ikke kan få adgang til bassinerne.
Overdækningen modvirker også algevækst i dammene.

Nordjyllands Amt, Landskabskontoret, har udtalt sig imod en dispensation til
det ansøgte. Det er således amtets opfattelse, at en produktionshal på over
2.000 m2 med en højde på 3 m over terræn, selvom den foreslås skjult i en slø-
rende beplantning, vil være skæmmende for landskabet og i strid med frednin-
gens formål.

De markante åda1e i Himmerland - især Sønderup Ådal - opnår netop deres land-
skabelige værdi gennem afvekslingen mellem de skov- og overdrevsprægede skræn-
ter og de åbne åda1e uden beplantning. Sønderup Ådal er da også i frednings-
planen udlagt som et særligt værdifuldt landskab og i regionplanen som regio-
nalt naturområde.

~

e
~

Amtet har endelig henvist til, at fredningskendelsen fra 1972 ske1ner mellem
landbrugsvirksomhed og dambrug. Undtagelsen fra fredningen s forbud mod bebyg-
gelse gælder således alene for bygninger opført til landbrugsformål og i til-
knytning til allerede eksisterende landbrugsejendom.

Danmarks Naturfredningsforening har ligeledes udtalt sig imod en tilladelse
til det ansøgte.

Støvring Kommune har anbefalet projektet.

Overfredningsnævnet har den 25. oktober 1988 besigtiget området.
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Overfredningsnævnet skal udtale:

Fredningen af Sønderup Ådal har navnlig til formål at bevare ådalen og landska-
bet omkring selve ådalen. Anlæg af nye dambrug er ikke tilladt, hvorimod fred-
ningen ikke har haft til hensigt at gribe ind over for bestående dambrug.

Den ansøgte produktionshal kan i forhold til fredningen ikke betragtes som et
nyt dambrug, men må anses som en modernisering af et bestående dambrug, selv
om projektet tillige vil give mulighed for en produktionsudvidelse.

Produktionshallen vil efter det oplyste i forhold til produktionen i de nuvæ-
rende åbne damme medføre væsentlige veterinærhygiejniske og miljømæssige forde-
le samtidig med, at de nuværende skæmmende anlæg med master, ledninger, net og
foder indretninger vil kunne fjernes.

Selve den påtænkte produktionshal vil kunne placeres således i terrænet, at
den ikke vil være synlig oven for ådalens skrænter og kun fra ganske bestemte
synsvinkler, når man befinder sig ved åen. Idet det yderligere forudsættes,
at bygningen vil blive tilpasset omgivelserne ved sløring med en jordvold og
med beplantning, finder Overfredningsnævnet, at fredningsnævnets afgørelse bør
ændres således, at der meddeles dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse
af 25. maj 1972 til det ansøgte projekt på de af ansøgeren tilbudte vilkår og
således, at bygningens højde, farve og de slørende beplantninger m.m. skal god-
kendes af fredningsnævnet.

I sagens behandling har deltaget samtlige 11 medlemmer af Overfredningsnævnet .
Afgørelsen er truffet enstemmigt.



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts

·sydlige fredningskreds
TInghuset, Gllmmeltorv 6e 9000 Aalborg, Ttf.OB 127111

Modtaget I
Skov-og Naturstvre'~en

2 2 DEC. 1989

Aalborg, den 21.december 1989.
J.nr. 48/89

Rebstrup Fiskeri A/S,
Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup.

Hyldal Dambrug,
0sterkrat 17, 9541 Suldrup .•
Vedr. matr.nr. 2 n Rebstrup by, Sønderup og matr.nr. 48 g og 48
h Skivum by, Skivum. - Opsætning af fodersilo ved Rebstrup
Fiskeri A/S og ved Hyldal Dambrug på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af
Sønderup Adal.

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 frededes
Sønderup ådal, idet fredningens formål i det væsentlige var at

• sikre de fredede områder med bebyggelse og yderligere
beplantning. Anlæg af dambrug er ikke tilladt, og om- og

~tilbygninger samt opførelse af nye bygninger til landbrugsformål,
der er nødvendige for driften af bestående landbrug, er

"undergivet fredningsnævnets censur.

Ved skrivelse af 27. juni 1989 har De anmodet om tilladelse til
at opstille fodersiloer i henhold til beliggenhedsplaner og
brochure med beskrivelse af siloens udformning på Rebstrup
Fiskeri A/S (matr.nr. 2 n Rebstrup by, Sønderup sogn) og Hyldal
Dambrug (matr.nr. 48 g og 48 h Skivum by og sogn).

Rebstrup Dambrug eksisterede og var i drift på kendelsens
tidspunkt.

MiLmsreriet
Skov-og Na~tyrelsen
J.nr. SN I~ ,,/Il( -O O O '7
'kt. nr. Z>
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Hyldal Dambrug var på dette tidspunkt midlertidigt ikke i drift,
men genoptagelsen af driften er godkendt af fredningsnævnet den
23. februar 1984 som ikke stridende mod kendelsen.

De har til støtte for etableringen af siloerne i den angivne
størrelse henvist til driftsmæssige fordele, især ved at
dambrugene kan modtage større foderleverancer med rabatter til
følge, anslået til ca. 20.000 kr. årligt.

De ønskede si10ers højde - inclusive sorteringsaggregat - bliver
godt 8 meter, men højden vil formentlig ved visse ombygninger
kunne reduceres til godt 6 meter.

Ad Rebstrup Dambrug:

Ved en placering umiddelbart nord for en eksisterende 5 - 6 meter
høj bygning og mellem denne bygning og beboelsesbygningernes have
med høje træer samt i kort afst~nd fra dalsiden, vil siloen næppe
være synlig ovenfor ådalens sider og kun i begrænset omfang set
fra selve ådalen. Under hensyn hertil kan nævnet meddele
dispensation til opførelsen af siloen, under forudsætning af, at
dennes højde reduceres til ca. 6 meter og den males i en farve
indenfor jordfarveskalaen.

Ad Hyldal Dambrug:

Da dambruget er beliggende centralt i den fredede ådal, der her
er ret åben og uden beplantning eller bebyggelse, bortset fra et
mindre redskabshus vil en placering af en silo som angivet på
ridset virke stærkt skæmmende, ligesom en placering umiddelbart
op ad den skovklædte dalside, der i øvrigt er uden nogen form for
bygninger vil være meget uheldig.

Som følge heraf må fredningsnævnet afvise at meddele dispensation
til opførelse af en silo ved Hyldal Dambrug.



tt Ovennævnte afgørelser, der er truffet i henhold til
naturfredningslovens § 34 stk. 1 kan i medfør af
naturfredningslovens § 34 stk. 2 indbringes for
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af
ejendommens ejer og bruger, af Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtsråd, Støvring kommunalbestyrelse, Aars kommunal-
bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening. .~

e
e
e

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende. En dispensation må ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

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

Udskrift af fredningSnæVn~kOl vedlægges,

Sortsøe

Til orientering + bilag 11.

Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg øst.
Støvring Kommune, 9530 Støvring.
Aars kommune, 9600 Aars.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Eilif Holle Jørge~sen,
Katbyvej 1, 9600 Aars.
Danmarks Naturfredningsforening ved Claus Eriksen, Hjedsvej B,
9541 Suldrup.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
Lis Kristensen, Hjedsbækvej 475, Sønderup, 9541 Suldrup.
Peter Mikkelsen, Sjøstrupvej 40, Gislum, 9600 Aars.
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Ar 1989, onsdag den 6. december kl. 10,00 foretog fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr. 48/89:

Vedr. matr.nr. 2 n Rebstrup by, Sønderup og matr.nr. 48 g og 48 h
Skivum by, Skivum. - Opsætning af fodersilo ved Rebstrup Fiskeri
A/S og ved Hyldal Dambrug på areal omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Adal.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen og det af Støvring
kommunalbestyrelse valgte medlem, Lis Kristensen. Det af Aars
kommnalbestyrelse valgte medlem, Peter Mikkelsen havde forfald.

For Nordjyllands amskommune: Møllgaard Andersen.
For Aars kommune: Kirsten Berglund.
For Danmarks Naturfredningsforening: Kaj Rasmussen.

Støvring kommune var indbudt, men ikke mødt.

For Rebstrup Fiskeri A/S og Hyldal Dambrug: Klaus Thyge-Petersen,
Iver Nielsen og Harry Petersen .

Klaus Thyge-Petersen oplyste, at der er indgået en
produktions af tale mellem de 2 dambrug, der bl.a. medfører, at der
foretages fælles indkøb af foder. Ved at opstille siloer kan man
opnå en særlig rabat ved køb af løst foder. Rabatten vil blive på
ca. 21.000 kr. pr. år. Den silo, der er foreslået af leverandøren
kan rumme 12 tons foder og vil få en højde på ialt godt 8 meter.
Ved at ændre installationsmåden og herunder installere en
fodersnegl vil højden dog kunne reduceres til ca. 6,5 meter. Der
ønskes opstillet en silo ved hvert dambrug. Alternativt kunne
der dog ved hvert dambrug tænkes opstillet 2 lavere siloer.
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Ved Rebstrup Fiskeri ønskes siloen opstillet umiddelbart no~d for
den bygning, der ligger nord for dammene. Alternativt har man
overvejet en placering i haven til beboelsesbygningen lidt
længere mod nord, der ligger uden for fredningsgrænsen, hvorved
der dog må fældes nogle af havens træer. Herefter fortsattes
besigtigelsen ved Hyldal Dambrug.

Thyge-Petersen oplyste, at siloen her ønskes placeret øst for
dammene, umiddelbart nord for bygningen. Alternativt ønskede man
siloen placeret længere mod nord, umiddelbart neden for skrænten.

Kirsten Berglund havde ingen bemærkninger.

Møllgaard-Andersen fandt, at det ville være mest hensigtsmæssigt
med een større silo hver sted.

Kaj Rasmussen var betænkelig med hensyn til Rebstrup Fiskeri, men
fandt, at der med hensyn til Hyldal Dambrug klart burde gives
afslag.

Ad Rebstrup Fiskeri.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at det med den ønskede
beliggenhed mellem huset og haven tæt på fredningsgrænsen ville
være ubetænkeligt at tillade opførelsen af en silo i maximalt 6
meters højde, svarende omtrentligt til bygningens højde. Det er
et vilkår, at siloens farve holdes inden for jordfarveskalaen.

Ad Hyldal Dambrug.

De tilstedeværende nævnsmedlemmer, formanden og Jens Nielsen
fandt, at opførelse af en silo på dette sted i ådalen, centralt i
det fredede område i landskabelig henseende ville være særdeles
uheldigt såvel ved en placering nær det eksisterende mindre hus
som ved en placering umiddelbart op ad dalsiden. Disse
voterende fandt ikke, at de fremkomne oplysninger om



tt indkøbsrabatter kunne begrunde en så vidtgående dispensation.

Sagen udsat på Mikkelsen.
'-

Sortsøe

e-e
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STØVRING KOMMUNE
'530 Støvr!n&nr. ti 37 13 l •• GIro l 05 44 06
Telefax '.371434

REG. NR.

•
Jan Søgaard Jakobsen
Avej 10, SØnderup
9541 Suldrup.

·KOPI TIL ORIENTERING

I
Vedr.: Læhegn ved Sønderup A.,

StØvring kommune, udvalget for teknik og miljø har på sit
møde den 19.03.1990 behandlet Deres ansØgning om tilladelse
til at etablere et ca. 200 m langt læhegn på matr. nr. 4-a
SØnderup by, Sønderup ved Sønderup A og vedtaget i h.t. Na-
turfredningslovens § 47a, at tillade det ansøgte.
Udvalget har ligeledes jvfr. § 47a behandlet Deres forespørg-
sel om tilladelse til plantning af juletræskultur og/eller -
pyntegrønt på arealet mellem læhegnet og åen. Udvalget er
ikke indstillet på at tillade dette.
Ovenstående afgørelser kan påklages tilOverfredningsnævnet
jvfr. vedlagte klagevejledning.

I
-Med venlig hilsen

~ø AJJj~
~~~bo / An6~;~~dreasen
Udvalgsformand Byg.konst.BTH

•

Kopi til: Nordjyllands Amt, Landskabskontoret
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Hovedkontoret
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet for
Nordjyllands amtti

Miljøministeriet
Skov- og N~turstyre1sen
J.nr.SN J~tl)14,oOol -.
Akt. nr. l C) Y
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OVERFREDNINGSNÆVNET
REG. NR.

Slotsmarken15 JF/bop
2970 Hørsholm
Telefon45 76 57 18

Ålborg Amts Landboforening
Hobrovej 437
9200 Ålborg SV

Den 7. maj 1990
J.nr. 2045/69 1+2/89

Ved 2 afgørelser af henholdsvis 19. juni og 19. juli 1989 har fredningsnæv-
net for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds tilladt plantning af jule-
træer på matr.nr. 1 ~ Dalumgårde, Suldrup, men i begrænset omfang (I ! ha) i
forhold til det ansøgte. Den tilladte beplantning skal fjernes inden 15 år.
Fredningsnævnet har samtidig afslået at tillade et 170 cm højt vildthegn op-
sat både omkring et areal på 2,2 ha, som blev tilladt beplantet i 1988 og
hvor beplantningen ligeledes skal fjernes inden 15 år. Ålborg Amts Landbo-
forening har for ejerne, Karin og Claus Jensen, påklaget begge frednings-
nævnets afgørelser tilOverfredningsnævnet.

Fredningsnævnets 2 afgørelser er truffet i medfør af Overfredningsnævnet~
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af en del af Sønderup ådal i Støvring
Kommune. Kendelsen bestemmer bl.a., at området skal bevares i den nuværende
tilstand, hvor ikke andet er bestemt.

Om beplantning med træer og buske bestemmes, at eksisterende bevoksning må
bevares, men at løvtræsarealer kun må genplantes med løvtræer. Uden for be-
stående skov og plantage kan fredningsnævnet undtagelsesvis, navnlig hvor
hensynet til udsigt ikke gør sig gældende, tillade nyplantning. Plantning
af nødvendige læhegn er tilladt.

Ved fredningsmyndighedernes foranstaltning og for disses regning vil selvså-
ning kunne fjernes, og sådanne foranstaltninger kunne iværksættes, som tje-
ner til at sikre bevarelsen af enebærbevoksede arealer.

Qcf
Mlljø~rnlsterlat,J. nr.SN
/,;,L/I/(ll-oOO l- ~ r~AJ [199U

:Akt. nr. t .
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Der må iflg. kendelsen ikke opsættes hegn bortset fra nødvendige kreaturhegn.

I medfør af forannævnte bestemmelser om landskabspleje har Nordjyllands Amt
udført plejeforanstaltninger, herunder fældninger, på det fredede område og
har den 14. august 1989, det vil sige efter at fredningsnævnet har truffet
sine afgørelser om nyplantning og hegning på matr.nr. I ~ Dalumgårde, fore-
lagt fredningsnævnet et tillæg til den oprindelige plejeplan. Tillægget vil
medføre plejeforanstaltninger på blandt andet Karin og Claus Jensens ejen-
dom, herunder trærydning.på areal mellem ådalen og det ønskede tilplantnings-
område afgræsning og hegning. Fredningsnævnet har tiltrådt plejeplanen
bortset fra spørgsmålet om hegning, som er stillet i bero på Overfrednings-
nævnets stillingtagen til fredningsnævnets afgørelser af juni og juli 1989.

Ålborg Amts Landboforening har i sin ankeskrivelse bl.a. anført, at de area-
ler, der ønskes tilplantet, er usynlige fra ådalen og at et vildthegn er nød-
vendigt til beskyttelse mod råvildt. Det fremhæves videre, at fredningsnæv-
net har truffet sin afgørelse uden kendskab til den nye plejeplan, som også
forudsætter hegning og som påfører ejerne byrder bl.a. af økonomisk art (til
fårehold og hegning).

Støvring Kommune har overfor Overfredningsnævnet anbefalet tilladelse til op-
sætning af vildthegn, når det ikke er synligt fra ådalen. Derimod har kommu-
nen ikke kunnet anbefale plantning udover det af fredningsnævnet tilladte.

Overfredningsnævnet har den 18. april 1990 afholdt besigtigelse og offent-
ligt møde med deltagelse af de interesserede parter og skal herefter udtale:

Efter det ved besigtigelsen konstaterede, herunder den nu planlagte land-
skabsplejes indvirken på arealer i sammenhæng med det ønskede tilplantnings-
område, finder Overfredningsnævnet ikke at burde modsætte sig plantning af
nåletræer og hegning i det af ejeren ønskede omfang på vilkår, at der af eje-
ren plantes 3-4 rækker egetræer på grænsen til det område, hvor der af Nord-
jyllands Amt foretages rydninger, som i grænsen op til tilplantningsområdet
forudsættes foretaget yderst skånsomt.

Herefter ændres fredningsnævnets afgørelser af 19. juni og 19. juli 1989 som
foran angivet.
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Det fastsatte vilkår vil blive tinglyst på ejendommen, jf. naturfrednings-
lovens § 64.

lOverfredningsnævnets behandling af sagen har deltaget 10 af nævnets II med-
lemmer. Afgørelsen er enstemmig.

Med venlig hilsen

-~Fd.u.jJ' Fisker
eksp.sekr.
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Aalborg,den 3. september 1990.

Journal nr. 26/90
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Støvring komuune
Teknisk forvaltning
9530 Støvring

, Vedr. Deres j.nr. 145/90 - matr.nr. 3 m.fl. østrup mark,
Suldrup - vedr. opførelse af nyt stuehus.

Ved skrivelse af 23. august 1990 har Støvring kommune for
ejeren af matr.nr. 3 m.fl. østrup mark, Suldrup, Uta Daniel-
sen og Claus Nødgaard Hansen fremsendt situationsplan af 20.
s.m. udvisende en ændret beliggenhed for nyt stuehus og -
nyt udhus p~ ejendommen, der er beliggende indenfor omr~-
det for. Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fred-
ning af Sønderup å-dal.

I
Da den ændrede placering svarer til nævnets tilkendegivel-
se under mødet på ejendommen den 17. august 1990, hvoraf
udskrift af protokollen tidligere er udsendt, meddeler Fred-
ningsnævnet herved tilladelse til det ansøgte i overensstem-
melse med det fremsendte materiale p~ vilk~r, at det eksi-
sterende stuehus nedrives.

Dispensationen, der er meddelt efter naturfredningslovens
§ 34 stk. 1, kan inden 4 uger i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 stk. 2, jfr. § 53 stk. 3 - 7 indbringes for Over-
fredningsnævnet, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, af den der
har ansøgt om nævnets godkendelse, Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening.

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

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts

tiydlige fredningskreds
, Tinghuset, Gammeltorv 6
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Aalborg, den 11. februar 1991.
J.nr. 5/91

Claus Jensen
Hyldal Møllevej 30
9541 Suldrup

Vedr. matr.nr. 1 a Dalumgård, Suldrup.

, Den 7. maj 1990 meddelte Overfredningsnævnet dispensation fra fred-
ningskendelse af 25. maj 1972 til opsætning af vildthegn på oven-
nævnte ejendom.

Ved skrivelse af 30. december 1990 med kortbilag har De anmodet
Overfredningsnævnet om dispensation til ændret placering af hegnet.

Overfredningsnævnet har ov~rsendt sagen til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til ændret placering
af vildthegnet som vist på det medsendte luftfoto og på de oprin-
deligt fastsatte vilkår., Dispensationen er meddelt i medfør af naturfredningslovens § 34
stk. log kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2, jfr.
58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen,
Støvring kommune og Danmarks Naturfredningsforening . Klage skal
indgives inden 4 uger. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klage-
fristens udløb.

Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden. Tilladelsen bortfalder, hvis
den ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen

l\tliIjøministeriet

/; C (Skov- og NaturstYl'elseIl
ut, J.nr. SN (7 {l1' Y -0000..,

Akt nr [{
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OVerfredningsnævnete Slotsmarken 15
2970 HØrsholm

30. december 1990

AnsØgning om ændret linjefØring af midlertidigt vildthegn

,
OVerfredningsnævnet har i skrivelse af 7. maj 1990, j.nr. 2045/69 1+2/89,
tilladt, at et fredet areal på ejendommen matr. nr. l~ Dalumgaarde,
Suldrup, midlertidigt beplantes med juletræer, og at der til beskyttelse
mod råvildt opsættes et 140 cm hØjt vildthegn langs den linje, der på
vedlagte luftfoto er markeret med rØdt. Såvel beplantning som vildthegn
skal fjernes inden 15 år.
Af forskellige grunde er vi nu nØdsaget til at etablere juletræskulturerne
i et langsommere tempo end oprindeligt planlagt.
Der sØges derfor om tilladelse til at foretage fØlgende mindre ændring i
den tilladte linjefØring af vildthegnet:
1. Der opsættes vildthegn på de to strækninger, som på vedlagte luftfoto

er markeret med grønt.
2. Der opsættes ikke vildthegn på den del af den rØde hegnslinje, som er

overstreget.

I Som det ses af luftfotoet indebærer ændringen, at der på en strækning,
som er endnu mindre synlig fra ådalen, opsættes netto ca. 100 meter vildt-
hegn mere end fØrst tilladt. Vilkårene for hegnets udseende og nedtagning
forudsættes iØvrigt identisk med det oprindeligt tilladte.

Med venlig hilsen
t!tlLtf ~J-<-J.'-

Claus Jensen
Hyldal MØllevej 30
9541 Suldrup

~,"i 'J~-
_I ,l •••• 1 ,
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REG. NR. 5202.00 Modtaget I
Skov-og Naturstyrelsen

Fredningsnævnet
for r\Jordjyllands amts
~dlige fredningskreds
_Tinghuset. Gammeltorv S

9000 Aalborg, Tlf.08 12 71 l'

1 9 APR. 12m
Aalborg, den 18. april 1991.

Vedr. sag nr. 12/91: Matr.nr. 2 n Rebstrup by, Rebstrup. - Op-
stilling af oxygentank på areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol
af 4. april 1991 tilligemed kopi af skrivelse af d.d. til Støv-
ring kommune.,

,
y Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Nordjyllands amtskommune, landskabskontoret, Niels Bohrsvej 3D,
9220 Aalborg øst.
Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, Isaksvej lO,
9530 Støvring.
Rebstrup Fiskeri A/S, Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup.
Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup .
Frede Thomsen, Lærkevej 16, 9530 Støvring.•

eiljcmi;llsteriet
Skov- og Naturstyre1sen
J.nr. SN tE t l( 1'-( - OOdo,

Akt. nr. ~



•,
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Ar 1991, torsdag den 4. april kl. 9,45 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

sag nr. 12/91: Vedr. matr.nr. 2 n Rebstrup by, Rebstrup. -
Opstilling af oxygentank på areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen og det kommunalvalgte medlem
Frede Thomsen.

For landskabskontoret: Per Hounum.

For Støvring kommune: Anna Grete Andreasen.

For Danmarks Naturfredningsforening: Peter Madsen.

For Rebstrup Fiskeri A/S: Klaus-Thyge Petersen.

Thyge-Petersen oplyste, at oxygentanken er ca. 4,6 meter høj.
Brandmyndigheden kræver, at den skal omgives af et galvaniseret
hegn, og at tanken skal være hvid. Han ønsker den placeret på det
grusbelagte parkeringsareal umiddelbart syd for haven og nedenfor
skrænten. Hvis den placeres i haven, er den uden for det fredede
areal, men på grund af terrænforholdene vil den blive mere
synlig.

Ingen havde indvendinger.

Nævnet voterede.

Der var enighed om at godkende det ansøgte på vilkår, at tanken
ikke forsynes med reklame, og idet nævnet henstiller, at tankens



Sortsøe Jensen

....... ..
I "

'4trve ikke bliver for iøjnefaldende.

Anne Grete Andreasen oplyste, at hun vil forhandle med
brandmyndigheden med henblik på at finde frem til en mere diskret
farve på tanken.

Det konstateredes, at der var anlagt nye slambassinner ved
opkastning af jordvolde.

Thyge-Petersen oplyste, at bassinerne var anlagt efter et
-'Ojekt, der var godkendt af amtet, også i henseende til
naturfredningsloven.

'~ Hounum lovede at undersøge forholdet og give nævnet besked.

Sagen sluttet.

•



Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts

~dlige fredningskreds
• Tinghuset. Gammeltorv 6

9000 AJ:::'crg. Tlf.Cv l:! 71 11

Aalborg, den 18. april 1991.

Støvring kommune
9530 Støvring

• Vedr. sag nr. 12/91 - matr.nr. 2 n Aebstrup by, Re~strup. -
Opstilling af oxygentank på areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.I
Under henvisning til Deres skrivelse af 4. marts 1991, j.nr.
006/91 EK 910302, og besigtigelse den 4. april 1991, hvoraf
udskrift vedlægges godkender fredningsnævnet, at der på
ovennævnte ejendom opstilles en oxygentank som aftalt under
besigtigelsen. Det er en betIngelse for godkendelsen, at tanken
ikke forsynes med reklameskilt, og at den udvendige farve nærmere
aftales med Støvring kommune.

"

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34 stk. 1 kan i medfør af naturfredningslovens § 34 stk. 2
indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov- og Naturstyrelsen,
Nordjyllands amtsråd, Støvring kommune og Danmarks
Naturfredninsgforening .•
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende.

Er klage indgivet, må dispensationen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.

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

Sortsøe Jensen
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,')'.',.rq Nalursrvrelsei"lFredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

Tinghuset. Gammeltorv 6
9000 Aalborg, Tlf.0812 71 11
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Aalborg, den 11. september 1991.

Vedr. FS nr. 43/1991: Matr.nr. 2 a og 2 n Rebstrup gårde,
Sønderup - anlæg af slambassiner og jordvolde på areal omfattet
af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.
---------------------------------------------------------------
Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol
den 5. september 1991 tilligemed kopi af skrivelse af d.d. til
Rebstrup Fiskeri A/S, Rebstrupvej 5, 9541 Suldrup.

•e
tt 1. Skov- og Naturstyrelsen.

2. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
3. Støvring kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, Isaksvej

10, 9530 Støvring.
6. Jens Krogh Madsen, Trængstrupvej 79, Rebstrup, 9541 Suldrup.
7. Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
8. Frede Thomsen, Lærkevej 16, 9530 Støvring.

Sortsøe Jense .

:\/liJ ~Ll 11nlsteC1{lt

e~;I(()v-o~ Naturstyre1J::len
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Ar 1991, torsdag den 5. september kl. 9.45, foretog Fredningsnæv-
net for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

FS 43/1991: Vedr. matr.nr. 2 a og 2 n Rebstrup gårde, Sønderup -
anlæg af slambassiner og jordvolde på areal omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen og det kommunalvalgte medlem,
Frede Thomsen.

For Landskabskontoret: Per Hounum.

For Støvring kommune: Jørgen Hagerup.

e
e
e

Danmarks Naturfredningsforening havde meldt forfald.

For Rebstrup Fiskeri: Thyge-Petersen.

Ejeren af matr.nr. 2 a: Jens Krogh Madsen var indbudt, men ikke
mødt.

Thyge-Petersen oplyste, at fiskeriet har lejet det pågældende
areal af matr.nr. 2 a, hvor de 2 slambassiner er anlagt. Det ene
bassin er en slags reservebassin. Det andet tømmes en gang om
året. Som led i tømningen nedbrydes volden i en gravemaskines
bredde, men retableres umiddelbart efter.

N l ~ LL I , L( - O 00 e,
MIlJømInisterlet. J. nr. S \

l , SEP. 1991
J\Klnr. \ ""
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Hounum redegjorde for amtets behandling af sagen og oplyste, at
miljøkontoret ikke har været opmærksom på, at projektet tillige
forudsatte en dispensation fra fredningskendelsen.

Ingen havde indvendiger mod, at der efterfølgende meddeles
dispensation.

Nævnsformanden bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkomite telefonisk havde meddelt, at man var indforstået
med, at anlægget lovliggøres.

Nævnet voterede. Der var enighed om at godkende de 2 bassiner
med tilhørende volde på vilkår, at voldene til stadighed er græs-
bevoksede.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



e
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds.
Tinghuset,GI.Torv 6, 9000 Aalborg.
Telefon 98 12 71 11.

Aalborg, den 11. september 1991.

Rebstrup Fiskeri A/S,
Rebstrupvej 5,
9541 Suldrup.

Vedr. FS nr.43/1991:Matr.nr. 2 a og 2 n Rebstrup gårde, Sønderup
- anlæg af slambassiner og jordvolde på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.

Under henvisning til besigtigelse af 5. september 1991, hvoraf
udskrift vdlægges, skal herved meddeles, at Fredningsnævnet kan
godkende de 2 slambassiner med tilhørende volde, der inden næv-
nets godkendelse er etableret på matr.nr. 2 a Rebstrup gårde,
Sønderup.

Det er en betingelse for godkendelsen, at voldene til stadighed er
græsbevoksede.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, stk. 1, kan i medfør af naturfredningslovens § 34,
stk. 2, inden 6 uger indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amt, Støvring kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Sortsøe Jensen.
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05202.00

Dispensationer i perioden: 26-05-1992 - 06-08-1998



P'REDNINGSNÆVRE~
for Nordjyllands Aats
Ga_eltorv 6,
9000 Aalborg.
~elefon 98-12.71.11

REG.NR. 5;)o~ .00
sydlige Fredningskreds,

Dato 26.05.92.

Nordjyllands Amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg øst.

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

2'] 'Ii 1\ I 1':"(\2. l l."",,,) ;;.;)

FS 23/1992: Vedr.matr.nr. 2 a Astrup, Giver. Ansøgning om tilla-
delse til etablering af grødeoptagningsplads på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønde-
rup 1dal.

Under henvisning til Deres skrivelse af 1. april 1992, j.nr. 8-70-
51-31-861-1-92, godkender nævnet, at der etableres en grødeoptag-
ningsplads som vift på det fremsendte materiale. Det er dog en be-
tingelse, at der øverst lægges et lag græstørv, idet pladsen i mod-
sat fald vil fremstå skæmmende og fremmedartet i de perioder, hvor
den ikke anvendes til oplægning af grøde.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
!-l!-Og § 47 a kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden ankefristens udløb og bortfal-
der, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen.

r.mjørninisteriet
4'kov- og Naturstyrelsen

J.nr.SN \21\11~ -oao~
A\<.t. OL II



REG.NR. 5202.00

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 9.juni 1993.

Hr. Bent Thomdahl,
Østerkrat 15,
9541 Suldrup.

FS 27/1993:Yedr.matr.nr. 49 Skiyum by, Skivum. Tilbygning på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25/5 1972 om fredning af arealer i Sønderup
Hal

Under henvisning til besigtigelse den 3. juni 1993,hvoraf udskrift vedlægges, skal herved
meddeles, at nævnet ikke kan godkende, at der som ansøgt opføres en udestue nord for
det eksisterende udhus. Nævnet finder, at der er tale om en væsentlig forandring af
bygningens ydre fremtræden, som vil virke skæmmende og fremmedartet. Nævnet kan
godkende vindfanget mod syd.

Nævnets afgørelse, der er truffet ihenhold til kendelsen, kan inden 4 uger indbringes for
NaturkIagenævnet, der evt. kan henskyde klagen til miljøministerens afgørelse. Klage skal
indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-I2.7I.U
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Dato 11. 08 .94 .
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FS 41/1994: Vedr. matr.nr. 2 a Rebstrupgårde, sønderup - udvidelse
af produktionsanlægget på Rebstrup Fiskeri A/S på areal, der er

.. omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
Nordjyllands amt, Landskabskontoret, tilligemed udskrift af nævnets
protokol.

~7
Jensen.

~1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening, Kbh.
3. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard, støvring.
4. Egon Skjørbæk.
5. Medzait Ljatifi.
6. støvring Kommune.
7. Nordjyllands amt, Miljøkontoret. (8-76-60-1-845002-1-94).
8. Rebstrup Fiskeri AIS.

/



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telero~ 98-I2.71.U Dato 11.august 1994.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

Hermed fremsendes udskrift af nævnets besigtigelse og vote-
ring den 11. august 1994 i ovennævnte sag, hvori nævnet har
meddelt dispensation på nærmere angivne vilkår.

Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1, og kan inden 4 uger indbringes for Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og
rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen .

•



År 1994, torsdag den 11. august kl. 9,30 foretog Fredningsnæv-
net for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 41/1994: Vedr. matr. nr. 2 a Rebstrupgårde, Sønderup - ud-
videlse af produktionsanlægget på Rebstrup Fiskeri A/S på are-
al, der er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af 25.

maj 1972.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og suppleanten for det
kommunalvalgte medlem, Medzait Ljatifi.

For Nordjyllands amt mødte Jens Chr. Krogh.

For støvring kommune mødte Anne Grethe Andreasen.

Danmarks Naturfredningsforening havde meldt forfald.

For ejeren, Rebstrup Fiskeri A/S, mødte Klavs Thye-Petersen.

Der fremlagdes

1. skrivelse af 23. juni 1994 fra Landskabskontoret.
2. Udkast af 25/4 1994 fra Amtets Miljøkontor med bilag.

Ejeren redegjorde for projektet, der har til formål at
reducere miljøpåvirkningen af åen. Han påviste det areal, hvor
biofilteret skal udføres. Han frafaldt etablering af en 1,5 -
2 m høj trykbrønd og erklærede sig indforstået med, at der i
forbindelse med udførelsen af bassinet til biofilter sker en
oprydning af arealet.

De mødende havde ingen indvendinger mod det ansøgte.

Efter votering meddelte nævnet dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne, særligt forbudet mod terrænændringer, til udfø-
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relse af det ansøgte herunder

1) mikrosigte med nye kanaler, der så vidt muligt skal udføres
ved rørlægning,

2) biofilter ca. 15 x 30 m således at der anlægges græsklædte
skråninger fra terræn til bassinets betonstøbninger, evt.
med fårehegn, såfremt afgræsning skal finde sted,

3) ny afløbskanal med belufterbrønd i returpumpe.

Det forudsættes endvidere, at intet af de tilladte anlæg hæver
sig over det eksisterende terræn.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Modtaget i
.Skov- og Naturstyrelsen

2 O APR. i995

x
Aalborg, den 19.april 1995.

•
FS 10/1995: Vedr.matr.nr. 1 Hyldahl, Suldrup. Etablering af færiste og sø på areal
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25/5-?a-

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Land-
skabskontoret, tilligemed udskrift af nævnets møde den 6. april 1995.

SOftsøe Jensen

1--1.Skov- og Naturstyrelsen.
2. Aars Kommune.
3. Støvring Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved E.Holle Jørgensen, Aars.
6. Danmarks Naturfredningsforening ved O.Bjerregaard, Støvring.
7. Harald Rasmussen, Hyldal Møllevej 25, 9541 Suldrup.
8. Egon Skjørbæk.
9. Peter Mikkelsen.
lO.Peer Lindof.

l ~ Il/IY-C'CG (
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 19.april 1995.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg 0.

FS 10/1995: Vedr.matr.nr. 1 Hyldahl, Suldrup. Etablering af færiste og sø på areal
omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25/5 1973.

Under henvisning til Deres skrivelse af 16.2. 1995og besigtigelse den 6. april 1995,hvoraf
udskrift vedlægges, godkender nævnet, at der etableres 2 eller 3 færiste.

Nævnet kan ikke godkende, at der etableres en sø ved siden af mølledammen.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb, og rettidig klage har opsættende virkning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klage indgives skriftligt til
fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen
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FREDNINGSNÆVNET I AALBORG
Gammeltorv 6
9000 Aalborg
telefon 98 12 711l telefax nr. 98 l2 33 02

,lodtC1.get I 5 20~.1"V\
'\J"" .CJ t\!aturs-cyreisen '-U

Dato14.11.95.

x

•
FS 48/1995: Vedr. opførelse af staldbygning på matr.nr. 2 a m.fl.
Hyldal by, Su1drup, på et areal omfattet af Overfredninqsnævnets
kendelse af 25/5 1972 •

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
støvring Kommune, Forvaltning, tilligemed udskrift af
nævnets møde den 9. 1995 .

• 1. Egon Skjørbæk.
2. Peer Lindof.
3. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
4. Støvring Kommune.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard.
7. Harald Rasmussen.

~8. Skov- og Naturstyrelsen.
9. Landbocenteret i Aars.

{ ') \d
~ \ Il( -("'Cr- l
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FREDNINGSNÆVNET I AALBORG
Gammeltorv 6
9000 Aalborg
telefon 98 12 71 11 telefax nr. 98 12 33 02 Dato14.11.95.

Støvring Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

(Byggesag nr. 118/95.)

•
FS 48/1995: Vedr. opførelse af staldbygning på matr.nr. 2 a m.fl.
Hyldal by, sUldrup, pi et areal omfattet af overfredningsDævnets
kendelse af 25/5 1972.

Ved skrivelse af 21. august 1995 har De på vegne Harald Rasmussen
anmodet om Fredningsnævnets godkendelse af opførelse af en ny
staldbygning på ovennævnte ejendom. Den 20. september 1995 har De
fremsendt en revideret beliggenhedsplan.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972, hvoraf fremgår, at fredningsnævnet kan godkende opførelse af
større landbrugsbygninger i umiddelbar tilknytning til bestående
bygninger.

Nævnet afholdt besigtigelse på ejendommen den 9. november 1995.
Udskrift af besigtigelsen vedlægges.

Under besigtigelsen tilkendegav nævnet at kunne godkende opførelse
af staldbygningen efter de reviderede tegninger under forudsætning
af, at taghældningen bliver 25 grader, at rygningen ikke overstiger
stuehusets og ikke overstiger 8,5 m fraLjordoverflade til kip, at
der på intet sted foretages opfyldning over en meter samt at
bygningernes facader holdes inden for en skala af lyse jordfarver
eller hvidt .• Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til kendelsen, kan
inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende
virkning. Skriftlig klage bør indsendes til Fredningsnævnet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



Torsdag den 9. november 1995 kl. 11.30 foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands Amt besigtigelse og forhandling i

PS 48/1995: Opførelse af staldbygning på matr.nr. 2 am.f!.
Hyldal by, suldrup, på et areal omfattet af OVerfredninqsnæv-
nets kendelse af 25. maj 1972.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte
medlem, Peer Lindof.

For Nordjyllands Amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Støvring Kommune mødte Anne Grethe Andreasen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ole Bjerregaad.

Ejeren Harald Rasmussen var mødt tilligemed konsulent ved
Landbocenteret i Aars, Ib Thomsen.

Der fremlagdes:

skrivelse af 20.september 1995 fra Støvring kommune med revi-
deret plan og tegningsbilag og

skrivelse af 23. oktober 1995 fra Nordjyllands Amt.

Formanden bemærkede, at der ifølge fredningen ved større om-
og tilbygninger samt ombygninger til landbrugsformål kræves
fredningsnævnets godkendelse.

Der foretoges besigtigelse på grundlag af de reviderede pla-
ner.

Hounum oplyste, at den nye placering formentlig vil berøre et
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§ 3-område, men ikke i væsentlig grad. Efter den fremsendte
tegning vil taghældningen blive 25 grader og højden på bygnin-
gen fra jordoverfladen til kip 8,5 m, ligesom taghøjden ikke
vil overstige stuehusets. Byggeriet vil intet sted medføre en
opfyldning på over 1 m.

Under disse forudsætninger samt under forudsætning af at far-
verne på bygningernes facader holdes inden for en skala af ly-
se jordfarver eller hvidt, havde Hounum ingen indvendinger mod
byggeriet.

Hverken Støvring Kommune eller Danmarks Naturfredningsforening
havde indvendinger mod den nye placering af staldbygningen.

Nævnet voterede og tilkendegav under hensyntagen til udsigten
fra vejen at kunne godkende byggeriet som skitseret og under
de af Per Hounum nævnte forudsætninger.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.

e,
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•
FS 55/1995: Etablering af grødeafvisningsbyqværk og nyt klarings-
bassin ved Rebstrup Fiskeri A/S på matr.nr. 2 n og 2 a Rebstrup
gårde, sønderup, på et areal omfattet af overfredningsnævnets ken-
delse af 25/5 1972.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til
Nordjyllands amt tilligemed udskrift af nævnets møde den 9. novem-
ber 1995.

~~~~

Sortsøe Jens(n •

•

1. Egon Skjørbæk.
2. Peer Lindof.
3. støvring Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforeing.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Bjerregaard.
6. Rebstrup Fiskeri A/S.tt ~. Skov- og Naturstyrelsen.
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FREDNINGSNÆVNET I AALBORG
Gammeltorv 6
9000 Aalborg
telefon 98 12 71 11 telefax nr. 98 12 33 02 Dato15.11.95.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

Vedr. FS 55/1995: Etablering af grødeafvisninqsbygværk oq nyt kla-
rinqsbassin ved Rebstrup Fiskeri A/S på matr.nr. 2 n oq 2 a Reb-
strup qårde, Sønderup, på et areal omfattet af overfredninqsnævnets
kendelse af 25. maj 1972.

Ved skrivelse af 17. oktober 1995, Deres j.nr. 8-70-50-73-845-3-94,
har De på vegne Rebstrup Fiskeri A/S ansøgt om dispensation til
etablering af et grødeafvisningsbygværk i åløbet samt et nyt kla-
ringsbassin som markeret på kortbilag og illustreret ved fotos.
Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972, hvori bl.a. er anført: .•••. Ændring af vandløbet, herunder
opstemning, uddybning, regulering og udretning må ikke finde
sted. ..." Kendelsen indeholder endvidere forbud mod terrænæn-
dringer.
Under fredningsnævnets besigtigelse den 9. november 1995 konstate-
redes, at det ansøgte allerede var udført, og at der endvidere var
udført en befæstning af åbredden ud for dambrugsarealets sydlige
del.
Disse omstændigheder er over for ejeren alvorligt påtalt.
Det bemærkes, at klaringsbassinet formentligt er beliggende på
matr.nr. 2 a. Under forudsætning af tilladelse fra ejeren af denne
ejendom meddeler nævnet hermed dispensation til bibeholdelse af
klaringsbassinet, der er placeret i umiddelbar nærhed af de tidli-
gere tilladte slambassiner og biofilter.
Under hensyn til at dambrugets opretholdelse ikke strider mod fred-
ningen og til ejerens oplysninger om, at erosion og oversvømmelser
har været til direkte fare for installationer og damme i selve dam-
brugsarealet, kan nævnet meddele dispensation til bibeholdelse af
befæstningen af åbredden ved den sydlige ende af dambrugsarealet.
Det udførte grødeafvisningsanlæg, der er af en særdeles kraftig
konstruktion og rækker mere end en trediedel ud i selve åløbet,
finder nævnet imidlertid, er et så voldsomt indgreb i det fredede
åløb, at der ikke til bibeholdelse af dette kan meddeles dispensa-
tion fra kendelsen, hvis centrale bestemmelser har til formål at
sikre det uregulerede åløb og landskabet omkring dette. Over for
dette hensyn finder nævnet ikke, at dambrugsejerens interesse i at
bevare bygværket for at begrænse behovet for at foretage oprensning
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af grøde fra den rist, der er placeret i indmundingen af vand ind-
tagningskanalen har tilstrækkelig vægt.
Udskrift af nævnets besigtigelse den 9. november 1995 vedlægges.
Nævnets .afgørelser, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenæv-
net. Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet. Rettidig klage
har opsættende virkning. En meddelt tilladelse bortfalder, hvis den
ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



Den 9. november 1995 kl. 10,45 foretog Fredningsnævnet for
Nordjyllands Amt besigtigelse og forhandling i

FS 55/1995: Etablerinq af qrødeafvisninqsbyqværk oq nyt kla-
rinqsbassin ved Rebstrup Fiskeri A/S på matr.nr. 2 n Rebstrup
qårde, Sønderup, på et areal omfattet af overfredninqsDævnets
kendelse af 25. maj 1972.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem, Egon Skjørbæk, og det kommunaltvalgte
medlem, Peer Lindof.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For støvring Kommune mødte J. Hagerup.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ole Bjerregaad.

For Rebstrup Fiskeri A/S mødte Klaus Thyge Petersen.

Der fremlagdes:

Skrivelse af 17. oktober 1995 fra Nordjyllands Amt med bilag
2-5.

Der foretoges besigtigelse.

Formanden redegj orde kort for fredningsbestemmelserne vedrø-
rende Sønderup Ådal.

Det konstateredes, at såvel klaringsbassin som grødeafvis-
ningsbygværk var udført. Formanden påtalte alvorligt dette
forhold og henviste til, at tilsvarende havde været tilfældet
under tidligere dispensationssag.
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Klaus Thyge Petersen oplyste, at det ved ibrugtagning af dam-
bruget s biofilter viste sig, at det tidligere tilladte slambed
ikke var tilstrækkeligt, hvorfor det nye klaringsbassin blev
etableret på samme måde som de eksisterende med græsbeklædte
volde og i umiddelbar nærhed af disse.

Ingen af de mødte havde bemærkninger hertil, og nævnet tilken-
degav at ville meddele den ansøgte dispensation.

Herefter besigtigedes grødeafvisningsbygværket, der var place-
ret i selve åløbet ud for kanalen til vand indtag til dambruget
i dambrugsarealets sydlige del.

Det konstateredes i denne forbindelse, at der i å-løbets øst-
lige bred over en strækning på begge sider af kanalen var fo-
retaget en befæstning af nedrammede telefonpæle og planker.

Klaus Thyge Petersen forklarede, at befæstningen af brinken
var udført, da åen som følge af erosion og oversvømmelser har
truet selve dambrugsarealet og de på dette sted placerede in-
stallationer. Han oplyste, at grødeafvisningsbygværket ingen
indflydelse har på vandløbets vandføringsevne, tildels fordi
vandløbet på stedet er relativt dybt.

Under tidligere fredningssager er det tilkendegivet, at fred-
ningen ikke må gribe ind i dambrugets drift. Bygværket har til
formål at sikre mod, at grøde fra åen tilstopper vand indtaget
til dambruget, efter at amtet har bragt andre grødeskærings-
principper i anvendelse.

Per Hounum havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

Ole Bjerregaard påpegede atter det uheldige i, at der handles
før dispensation er meddelt.

Nævnet voterede og tilkendegav, at såvel bolværket som
grødeafviseren er et indgreb i åløbet. Sikringen af bredden må
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accepteres af hensyn til dambruget, hvorimod
grødeafvisningsbygværket er et sådant indgreb i selve åløbet,
at der ikke kan meddeles dispensation hertil.

Ejeren blev vejledt om klageadgang.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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Rebstrup Fiskeri A/S
Rebs trupve j 5
9541 Suldrup

SKOV- OG
NA TURS TYRELSEN

5 ;;Lo;L. 00.

Landskabskontoret
J.nr. SN 1214/14-0006
Ref. Lisbeth Toft-pe-
tersen

Den 17. april 1996

Klage over fredningsnævnets afslag på ansøgning om tilladelse
til bibeholdelse af et ulovligt udført grødeafvisningsanlæg på
matr. nr. 2 n og 2 a Rebstrup Gårde, Sønderup .

• Afgørelse.
Skov- og Naturstyrelsen stadfæster hermed fredningsnævnets
afslag på ansøgning om tilladelse til bibeholdelse af et ulov-
ligt udført grødeafvisningsanlæg på den ovennævnte ejendom.

Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 78
stk. 2 og § 85 i naturbeskyttelsesloven, lov nr. 9 af 3. januar
1992, jf. § 16, stk. 1, nr. 24 i bekendtgørelse nr. 217 af 21.
marts 1994 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen.

Redegørelse for sagen.
Det fremgår af sagen, at selskabet i brev af 17. juli 1995
overfor amtet har redegjort nærmere for etablering af et "grøde-
afvisningsbygværk" og et nyt klaringsbassin i tilslutning til

• dambruget.
Disse foranstaltninger er ikke omfattet af fredningsnævnets
tilladelse af 11. august 1994 til udvidelse af dambruget. Amtet
har på den baggrund i brev af 17. oktober 1995 fremsendt sel-
skabets redegørelse til behandling i fredningsnævnet.

Den omhandlede ejendom er omfattet af overfrednin~snævnets
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Adal.

Formålet med fredningen er at bevare arealerne i den nuværende
tilstand. Det fremgår bl.a. af fredningsbestemmelserne, at
ændring af vandløb, herunder opstemning, uddybning, regulering
og udretning ikke må finde sted.

Skov- og Naturstyr~ls~n

Hara/dsgad~ 53

2100 Køb~nhavn ø
T/f. 39 4720 00

Fax 39 27 98 99

T~/~x 21485 Ilatur~ dk
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Det fremgår af sagen, at Ilgrødeafvisningsbygværketll består af en
Ilvægll_etableretaf telefonpæle foran indløbet til dambruget.
Hensigten med væggen er at lede afskåret grøde forbi indløbet og
videre ned over stemmeværket.

Det nye klaringsbassin blev etableret, fordi de to allerede
etablerede bassiner ikke var store nok til fuldstændigt at bund-
fælde returskyllevandet fra biofilteret.

Amtet har overfor fredningsnævnet tilkendegivet, at man ikke har
indvendinger hverken mod Ilgrødeafvisningsbygværketll eller kla-
ringsbassinet.

•
Fredningsnævnet foretog besigtigelse i sagen den 9. november
1995. I den forbindelse konstaterede nævnet, at der udover Ilgrø-
deafvisningsbygværketll og klaringsbassinet var foretaget en'
befæstning af åbredden - i form af nedrammede telefonpæle og
planker - ud for dambrugsarealets sydlige del.

Den 15. november 1995 har fredningsnævnet meddelt dispensation
fra den ovennævnte kendelse til bibeholdelse af klaringsbassi-
net. Nævnet har endvidere meddelt dispensation til bibeholdelse
af den foretagne befæstning af åbredden.

Nævnet har imidlertid ikke fundet grundlag for at meddele til-
ladelse til bibeholdelse af det udførte Ilgrødeafvisningsbyg-
værkll. Nævnet har herved lagt vægt på, at der er tale om en
særdeles kraftig konstruktion, der rækker mere end en tredjedel
ud i selve åløbet, og at det vil være i strid med fredningen at
meddele dispensation til bygværket, idet fredningskendelsens
centrale bestemmelser har til formål at sikre det uregulerede
åløb og landskabet omkring dette. Nævnet har ikke fundet, at
ejerens interesse i at bevare bygværket for at begrænse behovet
for at foretage oprensning af grøde fra den rist, der er pla-
ceret i indmundingen af vandindtagningskanalen, har tilstrække-

• lig vægt.
Med brev af 11. december 1995 har selskabet indbragt frednings-
nævnets afgørelse for Naturklagenævnet, der har videre sendt
klagen til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

Selskabet har bl.a. anført, at Sønderup Å i løbet af de seneste
år har ændret sit løb således, at vandet nu løber næsten direkte
ind mod dambrugets indløbsrist, hvor det oprindeligt løb langs
med risten. Det bevirker, at den del af grøden, som ikke opsam-
les i forbindelse med amtets grødeskæring, løber direkte ind på
dambrugets indløbsrist med total afbrydelse af dambrugets vand-
forsyning til følge. Det etablerede "grødeafvisningsbygværkll
leder den ikke opsamlede grøde ned forbi indløbet.

Selskabet er endvidere af den opfattelse, at bygværket ikke har
nogen betydning for åløbets Ilikke-regulering", idet de omkring-
liggende tilladte befæstninger samt dambrugets stemmeværk inde-
bærer, at vandløbet på dette sted ikke kan bevæge sig frit.

Skov- og Naturstyrelsen har i anledning af klagen anmodet amtet
om en udtalelse.
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Amtet har i brev af 14. februar 1996 henvist til, at man tid-
ligere har anbefalet, at der meddeles tilladelse til bibeholdel-
se at bygværket. Amtet har herved lagt til grund, at dette efter
amtets opfattelse ikke ændrer ådal en og landskabet deromkring,
samt at der øjensynlig er behov for bygværket.

Ifølge amtet ville det have været ønskeligt, om det fra starten
havde været muligt at stille betingelser om en anden udførelse
af bygværket. Da offentligheden ikke færdes på denne del af
dambruget, har amtet imidlertid ikke fundet en ændring af an-
lægget for påkrævet.

Begrundelse for Skov- og Naturstyrelsens afgørelse.
Formålet med fredningen er at bevare områdets landskabelige
værdier, herunder åens uregulerede forløb. Området skal således
bevares i den tilstand, det havde på fredningstidspunktet.

• På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger finder Skov-
og Naturstyrelsen at kunne tiltræde den af fredningsnævnet
anlagte vurdering og trufne afgørelse af 15. november 1995.

Bygningsværket skal være fjernet senest den 1. august 1996.

Klagevejledning.
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse er endelig. Der kan derfor
ikke klages til andre administrative myndigheder.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Det skal i så fald ske
inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse. Det fremgår
af naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Med venlig hilsen
,- ,I

~\ ~0 .1J>--
Lisbeth Toft-Petersen

Kopi til orientering:

Nordjyllands Amt
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Naturklagenævnet
Danmarks Naturfredningsforening



FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11

Aalborg, den 13. maj 1996.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.
(Amtets j.nr. 8-70-51-8-845-5-96)

• FS nr. 13/1996: Etablering af grødeafvisningsbygværk m.m. ved Hyldal Dambrug
på matr.nr. 48 g og 48 h Skivum by, Skivum, der er omfattet af Overfredningsnæ-
vnets kendelse af 25.maj 1972 (Sønderup Ådal).

På vegne Klaus Thyge Petersen har De den 21. marts 1996 ansøgt om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 til bygning af et grødeafvisningsbygværk
m.v. ved Hyldal Dambrug. Ifølge projektet ønskedes i fødekanalen en rist bestående af
en galvaniseret ramme og 10 mm rør fæstnet i en spuns af telefonpæle i kanalens
bredder. Herudover ønskedes et grødeafvisningsbygværk ført ud i selve åløbet fra en
spuns af telefonpæle på åens sydbred uden for fødekanalens indmunding, således at den
skulle følge åens krumning mod et eksisterende stemmeværk.

•
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 2. maj 1996.Udskrift af besigtigelsen vedlægges.
Nævnet vil herefter kunne dispensere til etablering af rist i fødekanalen med nødvendige
spunsvægge i kanalen som beskrevet, hvorimod etablering af grødeafvisningsbygværket
i åløbet findes at være et sådant indgreb, at det strider mod fredningskendelsens be-
stemmelser til sikring af åens uregulerede forløb.

Nævnets afgørelse, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens paragraf 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage skal fremsendes skriftligt til
fredningsnævnet. Den meddelte dispensation vedrørende etablering af rist m.v. må ikke
udnyttes inden klagefriste ns udløb. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Den 2. maj 1996 kl. 11.30 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og
forhandling i

FS 13/1996: Etablering af grødeafvisningsbygværk m.v. ved Hyldal Dambrug på
matr.nr. 48 g og 48 h Skivum by, Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 (Sønderup Ådal).

• Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem, Egon Skjørbæk, og - under hensyn til dagens øvrige møder - suppleanten for
det kommunalvalgte medlem, John Vigsø.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

For Års Kommune mødte Erik Seidenfaden, og for Støvring Komune mødte Jørgen
Hagerup og Eli Jensen.

For Rebstrup Fiskeri A/S mødte Klaus Thyge Petersen.

Der fremlagdes:

skrivelse af 21. marts 1996 fra Nordjyllands amt med bilag 1-6.

Klaus Thyge Petersen påviste stedet for det ansøgte grødeafvisningsbygværk. Som vist
i de fremlagte bilag 2 og 3 ønsker han i fødekanalen at opsætte en rist, svarende til den
han har på Rebstrup Fiskeri, bestående af en galvaniseret ramme og 10 mm rør. Risten
skal fæstnes til bredden i en spuns af telefonpæle, der på fødekanalens sydside forlænges
ca. 2-3 meter i åbrinken uden for indmundingen til fødekanalen, og således at grødeaf-
visningsbygværket fastgøres hertil og som en afskærmning af indløbet til fødekanalen
afsluttes ca. 1,2 m ude i selve åløbet ud for betonelementet ved fødekanalens nordbred.
Bag bygværket må udføres afstivninger for at modstå vandpresset.

Hounum havde ingen indvendinger mod grødeafvisningsbygværket, såfremt det udføres
i en "slankere" version end den på Rebstrup Fiskeri. Han oplyste, at der skæres grøde
kontinuerligt i perioden april - oktober.

E. Seidenfaden havde ingen indvendinger, men ønskede en ny tegning fremsendt.

Nævnet voterede og besluttede under henvisning til Naturklagenævnets afgørelse af 17.
april 1996 i en tilsvarende ansøgning fra Rebstrup Fiskeri A/S på matr.nr. 2 n og 2 a
Rebstrup gårde ikke at imødekomme ansøgningen om et grødeafvisningsanlæg. Der er
her henset til kendeisens forbud mod indgreb i åløbets uhindrede løb.
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Nævnet kunne derimod dispensere til udførelse af en rist til grødefang i fødekanalen og
nødvendige spunsvægge i kanalen til sikring af risten.

De mødte orienteredes om nævnets beslutning samt klageadgang.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



FREDNINGSNÆVNET
FOR

NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
tlf. 96307000.

REG.NR.SJ,o~. 00.

Aalborg, den 22.04.97.
FS nr.4/1997.

Nordjyllands amt,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg ø.
(j.nr. 8-70-21-1-845-0002-97.)

• Den 13. marts 1997 har De på vegne Claus Kirstein, Haverslevvej 27, Oplev, 9520
Skørping, anmodet om Fredningsnævnets tilladelse til opførelse af et nyt stuehus på
ejendommen, matr.nr. 2 m.fl. Dalumgårde, Sulstrup, der er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 25.maj 1972 vedrørende Sønderup Ådal.

Det er oplyst, al nybygningen placeres samme sted som et eksisterende stuehus, der
nedrives, al den opføres med udnyttet tagetage og med en hældning på ca. 45 grader, samt
belagt med røde tegl. Facaderne udføres i mur og vandskures. Vinduerne opdeles med
sprosser i 3 felter både vandret og lodret. Et eksisterende udhus mod øst bibeholdes, og
facaderne vandskures og forsynes med tegltag svarende til nybygningen.

Sagen er blevet skriftligt behandlet, og nævnet har besluttet at imødekomme det ansøgte
under forudsætning af, at vinduerne udføres i træ og forsynes med plane ruder.

•
Tilladelsen kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt
til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke udnyttes inden for 3 år.

Sortsøe Jensen

,e
I 9 "1 l. - I.:l."I\,i - °0 \,



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt tlf. 96 30 70 00

Badehusvej 17
9000 Aalborg

Fax 9630 7008
Direkte telefonnummer 96 30 71 71

Åbent kl. 9.00 - 15.00

REG. NR. 5~o2- 00

Den 24.06.97.
Rettens nr. FS 15/1997.

FS 15/1997: Ansøgning om etablering af bundfældningsanlæg ved

Hyldal Dambrug på matr. nr. 48 g Ski vum by, Ski vum, der er

omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972

vedrørende Sønderup ådal.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Landskabskontoret.

a4~r~~
Sortsøe Jensen

~1. Skov- og Naturstyrelsen, vedlagt tillige udskrift af møde
den 14/5-97,

2. Danmarks Naturfredningsforening, vedlagt tillige udskrift
af møde den 14/5-97,

3. Mildam ApS, vedlagt tillige udskrift af møde den 14/5-97,
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Eilif Holle Jørgensen,

Års, tillige vedlagt udskrift af møde den 14/5-97,
5. Års Kommune,
6. Egon Skjørbæk, Hobro,
7. Peter Mikkelsen, Års,
8. Rebstrup Fiskeri A/S.
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 24.06.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg ø.

FS 15/1997: Etablering af bundfældningsbassin på Hyldal Dam-
brug, matr.nr. 48 g Skivum by, Skivum.

.. Deres j.nr. 8-70-51-8-861-0002-97.

Matr.nr. 48 g Skivum by, Skivum er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af 25.maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal,
der indeholder forbud mod terrænændringer, og der ikke tilla-
der oprettelse af dambrug.I fredningskendelsen indeholdes ik-
ke særlige bestemmelser om denne ejendom, og der er ikke til-
kendt erstatning for særlige rettigheder.

..
Den 23. februar 1984 afholdt fredningsnævnet møde på ejendom-
men. Det fremgår af referatet, at der i 1961 på ejendommen er
oprettet et dambrug kaldet Hyldal Dambrug. Fredningsnævnet
konstaterede på mødet, at driften af dambruget ikke stred mod
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 og bemærkede,
at der på dambruget resterede 17 damme i drift, medens der
var nedlagt 4 damme, og det oplystes, at der ikke var foreta-
get væsentlige foranstaltninger på ejendommen siden frednin-
gen.

Fredningsnævnet har den 15. april 1997 fra Nordjyllands amt
modtaget en ansøgning af 22. marts 1997 fra Mildam ApS på
vegne dambruger Klaus Thye-Petersen, Hyldal Dambrug, om til-
ladelse til at etablere et 800 m2 stort bundfældningsbassin
med en dybde af l meter på Hyldal Dambrug.

Fredningsnævnet har under besigtigelsen konstateret, at ålø-
bet ved den pågældende ejendom beskriver en slyngning mod



syd, og at dambruget er placeret nord for åen. Dambruget for-
synes fra en indløbskanal, der forløber i retning vest-øst.tt Umiddelbart syd for denne kanal er dammene beliggende, og u-
middelbart syd for dammene er etableret en bagkanal. Arealet
vest for dammene og arealet syd for bagkanalen ind til åløbet
henligger som et engareal. I dette engareal sås nu udgravet
et tørt bassin på ca. 12 x 30 meter og med en dybde af ca. 1
meter, og der fandtes ældre, græsklædte volde omkring udgrav-
ningen. På luftfoto af 1992 ses på denne placering et slamde-
pot med en vandflade på mindst 10 x 25 meter og et mål på ca.
20 x 40 meter til ydersiden af de omgivende volde. på luftfo-
to af 1979 ses dette slambassin ikke.

•

Rebstrup Fiskeri A/S ved Klaus Thye-Petersen som forpagter
af Hyldal Dambrug har nu ansøgt om tilladelse til etablering
af et nyt bundfældningsbassin på 20 x 40 x 1 meter, hvor det
tidligere slamdepot lå, og et nyt slamdepot på 10 x 15 x 1,5
meter i engen øst for dette. Endvidere er der ansøgt om til-
ladelse til etablering af to 5 meter brede afløbskanaler fra
bundfældningsbassinet mod syd til det eksisterende åløb.
Klaus Thye-Petersen har til støtte for ansøgningen henvist
til skærpede krav fra miljømyndighederne og til hensynet til
dambrugets rentabilitet.

Det fremgår af sagens oplysninger, at amtets tilsyn med dam-
bruget i foråret 1990 har konstateret etableringen af et
slamdepot, uden at dettes forhold til fredningsbestemmelserne
er påtalt. Den 1. juli 1992 overtages forpagtningen af Hyldal
Dambrug af Rebstrup Fiskeri A/S ved Klaus Thye-Petersen. Uden
at spørgsmålet har været forelagt fredningsnævnet har Nord-
jyllands amt den 28. august 1992 godkendt Hyldal Dambrug
bl.a. med etablering af slambassin og bundfældningsanlæg, og
den 5. januar 1993 har amtets miljøkontor godkendt et projekt
til etablering af bundfældningsbassinet, idet det i skrivel-
sen er anført: nidet bassinet etableres inden for dambrugets
matrikel, har en behandling af sagen efter naturbeskyttelses-
loven været unødvendig.n Ifølge et kortbilag til denne god-
kendelse skulle bundfældningsbassinet og slambedet placeres
på det engareal, den nu foreliggende ansøgning vedrører, men
projektet blev ikke gennemført. Den 4. marts 1997 har amtet
meddelt dambruget forbud mod fortsat drift bl. a. begrundet
med, at dambruget ikke er indrettet med et lovpligtigt bund-



fældningsanlæg.

Dambrugeren har nu henvist dette sagsforløb og gjort gælden-
de, at han har været i god tro efter indholdet af amtets
skrivelser og således er gået ud fra, at de i dag eksisteren-
de forhold ikke har været ulovlige. Han har tilføjet, at pro-
jektets gennemførelse vil betyde, at et stort fritstående træ
på engen må fjernes.

Fredningsnævnets bemærkninger:

Nævnet må efter indholdet af fredningsnævnets godkendelse af
1984 gå ud fra, at Hyldal Dambrug har eksisteret på Overfred-
ningsnævnets kendeIses tidspunkt og derfor er tilladt genop-
rettet i det beskrevne omfang, hvorefter dambruget består af
ca. 20 damme afgrænset mod nord og syd af indløbskanalen og
bagkanalen, medens der ikke på dette tidspunkt har eksisteret
dambrugsanlæg uden for det areal, der var afgrænset af disse
kanaler. Etablering af det slambed, der er konstateret i
1990, har således krævet en dispensation fra fredningsbestem-
melserne, og bemærkningen i amtets skrivelse af 5. januar
1993 om, at hele det matr.nr., hvorpå at dambruget er belig-
gende, er unddraget fredningskendelsens restriktioner, må be-
ro på en misforståelse.

Idet slambedet har henligget uden påtale siden 1990, og idet
den nuværende forpagter af Hyldal Dambrug først har overtaget
forpagtningen i 1992, finder fredningsnævnet ikke nu at kunne
modsætte sig, at dette slambed fortsat opretholdes i den hid-
tidige udstrækning.

I øvrigt bemærker to medlemmer af nævnet: Idet det
oprindelige dambrugsareal især mod syd mod åløbet er omgivet
af et meget smukt engareal, der får en særlig karakter som
følge af det enligt stående træ, finder disse medlemmer ikke
at kunne dispensere fra fredningskendelsens bestemmelser til
etablering af det nu ansøgte bundfældningsbassin og slambed
samt afløbskanaler, der vil betyde meget væsentlige
terrænændringer og stort set opfylde engarealet syd for
dambrugsarealet ind til åløbet, uanset denne afgørelse som
følge af milj økravene til dambruget s drift vil medføre en
reduktion af denne.



Eet medlem af nævnet, der vil lægge afgørende vægt på, at en
tilladelse er afgørende for dambrugets opfyldelse af miljø-
kravene , og dermed det fortsatte beståen, finder at kunne
dispensere til det ansøgte på vilkår, at der foretages opryd-
ning på hele dambrugsarealet, og at træet i engen ikke berø-
res.

Nævnets afgørelse træffes herefter i overensstemmelse med
stemmeflerheden.

Afgørelsen - såvel godkendelsen af det tidligere etablerede
slambassin som afvisningen af yderligere anlæg på arealet -
er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
og kan inden 4 uger påklages for Naturklagenævnet.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg.
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 30.10.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret.
(j.nr. 8-70-51-8-845-0006-9)

REf.a.NR. ~:2..0:L ae-

FS 50/1997: Ansøgning om tilladelse til beplantning på dele
af matr.nr. 2 Dalumgårde, Hyllested, der er omfattet af Over-
fredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 vedrørende Sønderup
ådal .

• Ved skrivelse af 13. oktober 1997 har De på vegne ejeren af
ejendommen, Claus Kirstein, anmodet om tilladelse til at fo-
retage beplantning af et areal på ca. 1 ha, bestående af 2
mindre marker, der i nord-sydlig retning er omkranset af løv-
hegn.

Arealet er omfattet af ovennævnte kendelse, hvorefter ny-
plantning kan finde sted med fredningsnævnets tilladelse.

Nævnet besigtigede den 22. oktober 1997 arealet. Udskrift af
forhandlingsprotokollen vedlægges.

.. Det fremgår heraf, at nævnet har besluttet at imødekomme det
ansøgte under forudsætning af, at arealets omdriftstid ikke
overstiger 10 år. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der
vedrørende disse arealer er særlige udsigtshensyn.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage kan
fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes
inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke ud-
nyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

Vedlagt kort (bilag 4)



'~ Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 06.08.98.

REG. NR. S:1oc2.,. 00

FS 36/1998: Ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning på matr.nr. 17 m Skivum
by, Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskon-
toret, samt udskrift afnævnets protokol for den 29. juli 1998.

,

d~~~---r
~o~'-;ensen tf

l Egon Skjørbæk.
2 Hans Simonsen.
3 Aars Kommune.
4 Danmarks Naturfredningsforening,København.
5 Danmarks Naturfredningsforening vlPer Skinnerup, Aars.

p 6 Skov- og Naturstyrelsen.
7 Finn Nielsen, 0sterkrat 2, Skivum, 9240 Nibe .
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I~ Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den O 6 • O 8 . 9 8 .

Nordjyllands amt, Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

•
FS 36/1998: Ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning på matr.nr. 17 m Skivum
by, Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævncts kendelse af 25. maj 1972.

Landskabskontoret har ved skrivelse af 16. juni 1998 på vegne Finn Nielsen anmodet frednings-
nævnet om tilladelse til at foretage beplantning på en del afmatr.nr 17 m Skivum by, Skivum.

Fredningsnævnet foretog den 29. juli 1998 besigtigelse og forhandling på ejendommen. Protokollat
herfra vedlægges til orientering.

Ejeren oplyste, at han ønskede at tilplante det omhandlede areal med forskellige arter af løvtræ
samt enkelte nåletræer.

Arealet, der henligger som græsningsareal, er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25
maj 1972 vedrørende Sønderup ådal, hvorefter der kan foretages beplantning med træer og buske
til bevaring af eksisterende bevoksning, således at løvtræsarealer kun tillades genplantet med
løvtræer. Uden for bestående skov og plantage kan fredningsnævnet undtagelsesvist, navnlig hvor
hensynet til udsigt ikke gør sig gældende, tillade nyplantning.

Nævnet har efter endt votering besluttet at imødekomme det ansøgte som nævnt i protokollatet

Beslutningen, der er truffet i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturk1age-
nævnet Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Onsdag den 29. juli 1998 kl 09.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og
forhandling i .

FS 36/1998:

Ansøgning om tilladelse til at foretage beplantning på matr.nr. 17 m Skivum by, Skivum,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk. Det kommunalvalgte medlem, Hans Simonsen, var ikke mødt.

For Nordjyllands amt mødte Anne Holt.

Ejeren var mødt.

Der fremlagdes:

skrivelse af 16. juni 1998 fra Nordjyllands amt med det deri nævnte bilag.

Formanden bemærkede, at der efter kendelsen undtagelsesvist kan beplantes, når udsigtshensyn
ikke taler derimod.

Ejeren foreviste det fredede areal, han ønsker at tilplante. Det drejer sig om et større, relativt plant
græsningsareal øst for ejendommen oven for skrænterneog et mindre areal i tilknytning hertil langs
fredningens vestgrænse. Han ønsker hovedsagelig at tilplante med forskellige arter løvtræ.

Anne Holt bemærkede, at amtet ingen indvendinger har for så vidt angår græsningsarealet, men
finder det uhensigtsmæssigt af hensyn til udsigten fra det lavereliggende terræn at beplante det
øvrige areal, især under hensyn til at der netop er udført pleje på skræntarealerne ..

Nævnets to medlemmer tilkendegav, at de ville imødekomme ansøgningen for så vidt angår
markarealet, der kan tilplantes i samråd med landskabskontoret. Derimod kan der ikke dispenseres
for så vidt angår arealet langs fredningens vestgrænse, hvor en beplantning på det fredede areal
oven for skrænten vil virke udsigtshindrende fra det lavereliggende areal.

Sagen vil blive forelagt nævnets kommunalvalgte medlem, hvorefter ejeren vil få meddelelse om
resultatet

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen.



05202.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05202.00

Dispensationer i perioden: 14-01-1999 - 15-08-2001
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Modtaget i
Skov. og ~·aturstyre18en

15 JAN. 1999

Aalborg, den 14.01.99

FS 1/1999: Matr.nr. 7 e Skivum by, Skivum - opførelse af hal på areal omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Natur- og
Miljøkontoret.

l. Egon Skjørbæk.
2. Hans Simonsen, Aars

,(.3. Skov- og Naturstyrelsen.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening vi S. A. Nielsen, Storvorde.
6. Aars Kommune.
7. Sten Nygaard, 0sterkrat 7, Skivum, 9240 Nibe.

.0



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den ]4. O l. 99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 1/1999: matr.nr. 7 e Skivum by, Skivum.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-861-0002-98.

De har fremsendt en ansøgning af2. december 1998 fra Sten Nørgaard, Skivum, om opførelse af
en hal til maskiner m.v. på matr.nr. 7 e Skivum, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse
af25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Hallen placeres ifølge rids ca. l meter nord for eksisterende lade, får grundareal 9 x 12 meter,
opføres over stålbuer og beklædes med stålplader.

Efter kendelsen kan nødvendige landbrugsbygninger opføres under nævnets censur.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Nævnet meddeler tilladelse til det ansøgte som beskrevet på vilkår, at hallen ikke bliver højere end
eksisterende ladebygning, og at pladedækningen males i en lys farve inden for jordfarveskalaen.

Tilladelsen er meddelt i henhold til kendelsen og kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.
Klage fremsendes skriftligt til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens
udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 3O70 00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

- 7 OKT. 1999

REG. NR.5~G2. GO
Aalborg, den 06. 10. 99

FS 28/1999: Lovliggørelse af ny tilplantning på ejendommen, matr.nr. 49 Skivum by,
Skivum, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. maj 1972 om fredning af
Sønderup ådal.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. samt udskrift af nævnet protokol for
den 29. september 1999.

-
Sortsøe Jensen

Egon Skjørbæk.
2 Hans Simonsen.
3 Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening vlBørge Thulstrup.
5 Ars kommune.

t6 Skov- og Naturstyrelsen.
7 Bent Thordal J?undgaard .
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 06. 10 99

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 28/1999: Lovliggørelse af ny tilplantning på ejendommen, matr.nr. 49 Skivum by,
Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning
af Sønderup ådal.

Fredningsnævnet foretog den 29. september 1999 besigtigelse og forhandling på ovennævnte
ejendom. Referat heraf vedlægges.

Som det fremgår besluttede fredningsnævnet at lovliggøre en plantning foretaget omkring
1970, hvorimod 3 nytilplantninger skal fjernes inden 1 år.

Afgørelserne er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet

Sortsøe Jensen



fredningsnævnet for Nordjyllands amt foretog den 29 september 1999 kl II 00 besigtigelse
og forhandling i

FS 28/1999: Lovliggørelse af nyplantning på ejendommen, matr.nr. 49 SkivUln by,
Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning
af Sønderup ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Hans Simonsen.

For Nordjyllands amt mødte Annemarie Christensen og Claus W Knudsen

For Års konunune mødte Ove Bjerregaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Johnly Kristensen og Arne Brandi

Ejeren, Bent Thordal Bundgaard, var mødt.

Ocr fremlagdes

skrivelse af 4. juni 1999 fra Nordjyllands amt med de deri nævnte bilag samt skrivelse af 28
april 1999 fra Bent Thordal Bundgaard.

Ejeren påviste arealerne omfattede af ansøgningen, på vedhæftede kort betegnet som

l), hvor han i mindre grupper for nylig har tilplantet med fyr, lærk og lind, ligesom der gror
selvsåede ege,

2) et areal tilplantet ved Hedeselskabet formentlig i 1972/73 beliggende oven for bakkcn bag
selvopvoksning på skrænten mod vejen. Arealet er ca 1/2 td Id.

Endvidere påviste han arealerne

3) og 4) hvor tilplantning for nyligt er sket på åbne sletter i skoven

Ejeren tilkendegav; at det var hans ønske ved plantningerne at hindre bævreaspen i at brede sig

Amtet påstod plantningerne fjernet under hensyntagen til de udsigtsmæssige hensyn fra ådalen,
ligesom der for så vidt angår den først påviste plantning ved vejen skal søges dispensation fra
åbeskyttelseslinien.



Års kommune og Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger

Det oplystes, at der på de tilstødende arealer er indgået aftaler med lodsejerne om pleje af
arealerne

Nævnet voterede og tilkendegav, at hovedformålet med fredningen er at friholde skrænterne
ved ådalen l eksisterende bevoksninger kan plantning foretages til bevaring af eksisterende
bevoksnIng, dog således at løvtræsarealer kun tillades genplantet med løvtræer. Uden for
bestående skov og plantage må ikke tilplantes og kun undtagelsesvist og navnlig, hvor
hensynet til udsigten ikke gør sig gældende, vil nævnet kunne tillade nyplantning.

Der er i kendelsen tillige givet en plejeadgang for tilsynsmyndigheden.

Da areal l) nu er omgivet af selvsået opvækst, der vil kunne fjernes ved pleje, bør der ikke
lovliggøres en tilplantning af dette areal

Arealerne 3) og 4), der hidtil har henligget som åbne sletter i skoven, bør ikke tilplantes, men
bor fortsat gennem pleje kunne holdes åbne.

Areal 2), der er et mindre areal med ældre nåletræer oven for skrænten mod vejen og vanske-
ligt synligt fra vejen, kan forblive til henfald. Plantningerne på arealerne l), 3)og 4) skal fjernes
inden l år.

De modte blev gjort bekendt med klageadgangen

Således passeret

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
~ Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Telefon 96 30 70 00
Aalborg, den 21.03.20000

Sk MOdtaget iov- og Naturstyre/sen

2 2 MRS. 2000

REG. NR tJOd...OO

FS 11/2000: Ansøgning om tilladelse til tilbygning og ændring
af facade på matr.nr. 48 h Skivum by, Skivum.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.

\

Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk. Miljf;" og l~n~~.rg!;:nmwten.et

2. Hans Simonsen Slwv·· og NaturstYI'ek~en
J.nr. SN1~96~ 1LJ '/;l _ ~

OP3. Skov- og Naturstyrelsen. Akt. nr.l l (--007/

4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen i Aars.
6. Aars Kommune.
7. Karl Ole Bisqaard, Gåsemosevej 3, 9541 Suldrup.



Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
4t Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 21.03.2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg 0.

FS 11/2000: Vedr. ansøgning om tilladelse til tilbygning og
ændring af facade på matr.nr. 48 h Skivum by, Skivum.
Deres j.nr. 8-70-51-8-861-0003-00.

Ved skrivelse af 2. marts 2000 har De fremsendt en ansøgning
fra Karl Ole Bisgaard, Gåsemosevej 3, Suldrup, om tilladelse
til ændring af vinduer i sydfacaden på beboelsen på ovennævn-
te ejendom, tilladelse til at tilbygge en glaskarnap på ca. 7
kvadratmeter på sydfacaden samt at opføre en terrasse i træ
langs husets vestside.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal, hvori det om byg-
geri, der ikke er landbrugsbyggeri, er anført lIat eksisteren-
de huse kan ombygges med nævnets godkendelse, der dog kan
nægtes, hvis ombygningen vil medføre væsentlige ændringer i
husets ydre fremtrædenll.

Der er forelagt nævnet tegninger og fotografier af de eksi-
sterende forhold, og det er oplyst, at der den 17. februar
2000 er meddelt standningspåbud på de iværksatte ombygnings-
arbejder.

tt) Fra ejeren har nævnet modtaget kopi af byggetilladelse af 28.
december 1999 fra Aars kommune, hvoraf bl.a. fremgår, at kom-
munalbestyrelsen har konstateret, at det ansøgte ikke strider
mod anden lovgivning herunder naturbeskyttelsesloven. Ejeren



har oplyst, at han har solgt sin tidligere beboelse og havde
påregne t indflytning i det nævnte hus pr. 1. april 2000.

Amtet har i sin indstilling anført, at ombygningen medfører
væsentlige ændringer i bygningens ydre fremtræden, men ind-
stiller, at der meddeles dispensation.

Nævnets formand har foretaget en besigtigelse. Under hensyn
til det oplyste er sagen behandlet i medfør af forretningsor-
denes § 9, stk. 4. Under besigtigelsen er konstateret, at ek-
sisterende beplantning foran husets sydfacade medfører en be-
tydelig sløring, set fra ådalen.

Nævnet må navnlig under hensyn til opførelsen af glaskarnap-
pen lægge til grund, at ombygningen indebærer en væsentlig
forandring af det eksisterende hus' sydfacade. Under hensyn
til de særlige forhold finder nævnet imidlertid at kunne med-
dele dispensation til det ansøgte på vilkår, at den påtænkte
glaskarnap forsynes med mørkt tag som det eksisterende hus'
tag, at facaden males i en diskret gråhvid farve, og at den
eksisterende, slørende beplantning syd og vest for huset op-
retholdes i mindst det omfang, der i dag har kunnet konstate-
res, og som fremgår af fotos, der lægges som bilag til sagen.

Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet . Skriftlig klage
indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



Flningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 7000

Modtaqet i
Skov- og Naturstyrelsen

25 APR. 2000

REG.Hl 5J 02.00

Aalborg, den 18. 04. 2000

114/2000: Genopretning af Sønderup å ved Hyldal Dambrug på et areal omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret.

Sortsøe Jensen

l. Egon Skjørbæk.
2. Hans Simonsen.
3. Års Kommune.

'1"4.Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening vlBørge Thulstrup.
7. Karl Ole Bisgaard.
8. Ole Pedersen.
9. Hans Rasmussen.

e.Benny Andersen.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 18. 04. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
ti0 Aalborg ø.

FS 14/2000: Genopretning af Sønderup å ved Hyldal Dambrug på et areal omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal.
Amtets j. nr. 8-44-1-861056-0001-99.

Ved udateret skrivelse fra marts 2000 har De anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at foretage en
genopretning af Sønderup å i anledning af, at dambruget ved Hyldal er nedlagt.

Nævnet foretog den 13. April 2000 besigtigelse og forhandling på ejendommen. Referat deraf
~dlægges. Det fremgår heraf, at nævnet har meddelt tilladelse til terrænændringer og indgreb i åløbet i
~old til det i referatet beskrevne forlig.

Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger påklages
til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Torsdag den 13. April 2000 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og forhandling
1

FS 14/2000: Genopretning af Sønderup å ved Hyldal Dambrug på et areal omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup å~al.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk, og det kommunaltvalgte medlem, Hans Simonsen .

• or Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Klaus R. Knudsen og Ole Madsen.

For Års kommune mødte Ove Bjerregaard.

Ejeren af matr.nr. 48 g Skivum, Karl Ole Bisgaard, var mødt.

Som ejer af ejendommen grænsende til matr.nr. 48 g mødte Ole Pedersen, Hans og Harald Rasmussen
samt Benny Andersen.

Der fremlagdes udateret skrivelse fra Nordjyllands amt med bilag, herunder projektbeskrivelse.

Ole Madsen redegjorde for det i sagens bilag 4 skitserede projekt, der omfatter, dels en udjævning af
terrænet over det nu nedlagte dambrugsareal - der ikke længere tilføres vand fra åen - fra nord ned
mod åløbet, dels en udligning af to mindre styrt vest for dambruget og et stryg øst for arealet gennem
gravning af nye slyngninger i åløbet, til dels svarende til oprindelige slyngninger. Forlægningen af
åløbet vil dels ske ind på det tidligere dambrugsareal, dels medføre en afskæring af en del af engarealet
vest for dambrugsarealet. Ejerne af dette areal påpegede vanskelighederne ved den forsatte afgræsning

eiengen.

Arealet er omfattet afOvemedningsnævnets kendelse af25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal,
hvorafbl.a. fremgår, at op stemning, uddybning, regulering og udretning af åen ikke må finde sted.

Ole Madsen oplyste, at det var muligt at udligne styrtene og stryget i det eksisterende åløb, og at der
herved ville kunne opnås bedre fald på den østligste del af åløbet neden for dambruget. Et eksisterende
markdræn ville kunne forlænges til det nuværende åløb. De foreslåede nye slyngninger vil kunne
udgraves uden væsentlige skadelige sedimentsvandringer til åen.

Under hensyn til kendeIsens generelle forbud mod indgreb i åløbet,til åens nuværende i det væsentlige
naturlige forløb,til at niveauforskelle ville kunne udlignes i åløbet,og der herved kan tilvejebringes
bedre fald på den nedre strækning ud for dambrugsarealet og til, at der herved kan undgås indgreb i
engarealet øst for dambruget, foreslog nævnet, at genopretningen af åløbet sker uden gravning af de
foreslåede slyngninger.

~e mødende tiltrådte dette forslag.



tævnet meddelte herefter dispensation til de nævnte udligninger i niveauforskelle i åløbet og til
terrænændringer til udjævning af dambrugsarealet eventuelt med tilførsel af egnet fyld udefra, samt til
forlængelse af markdrænet frem til åløbet.

Således passeret.

Sortsøe Jensen



REG. HR. SJoJ.CJO
Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 30.06.2000.

• FS 33/2000:; Lovliggørelse afvende- og aflægningsplads til træ på matr.nr. 3 Rebstrup .

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret.

~~

Sortsøe Jensen

, l. Egon Skjørbæk.
2. Jens Laurits Pedersen, Støvring.
3. Danmarks Naturfredningsforening.
4. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Bjerregaard, Støvring.
5. Støvring Kommune.
6. Pl~strup land- og skovbrug, Trængstrupvej 91-95, 9541 Suldrup.
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Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
T~!~t~!t 9~ ~8 70 tit)

Aalborg, den 30.06.2000

Nordjylland~ tUllt
Natur- og Mi1Jøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 3312000: Lovliggørelse af vende- og aflægningsplads til træ på matr.nr. 3 Rebstrup.
Vedr. Deresj.nr. 8-70-51-8-861-0002-00.

Ved skrivelse af 15. maj 2000 har De for nævnet indbragt spørgsmålet om lovliggørelse af
ovennævnte vende- og atlægningsplads. Arealet er omfattet af Overnedningsnævnets kendelse
af25. maj 1972 om fredning af Sønderup ådal, hvorefter terrænændringer herunder opfYldning
og planering ikke er tilladt.

Sagen er behandlet imedfør aftorretningsordenens § 9, stk. 4.

Ved formandens besigtigelse iuge 25 er det konstateret, at pladsen nu er udjævnet, således at
arealet falder jævnt fra skovbrynet ned mod ådalen.

Der meddeles hermed tilladelse til opretholdelse af pladsen, der nu omtrent følger terrænets
naturlige fald, idet det er en betingelse, at pladsen tilsås med græs, og at græsdækket oprethol-
des.

Dispensationen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen



-l REG.Nk 5J.oJ...oo

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

~ov ]{odtageti
• 0R" NatLu'styr".,,,. "en
3 lAUG. 2000

Aalborg, den 29.08.2000

• FS 29/2000: Etablering af grødeoptagningsplads.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret, Niels'Bohrs vej 30, 9220 Aalborg ø.

Sortsøe Jensen

•
1. Egon Skjørbæk.
2. Jens Laurits Pedersen, Støvring.
3. Støvring Kommune.
4. Nordjyllands amt, administration og drift.

~. Skov- og Naturstyrelsen.
'6. Danmarks Naturnedningsforening.
7. Danmarks Naturnedningsforening v/Ole Bjerregaard, Støvring.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 -\'2.\\. \\l{~ooot /'
Akt. nr.

~



Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Teleton 96 30 70 00

Aalborg, den 29. 08. 2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 29/2900: Etablering af grøCleoptagningsplads.

Den 2. maj 2000 har De til nævnet fremsendt en ansøgning af7. marts 2000 fra
Nordjyllands amt, administration og drift, om etablering af en grødeoptagningsplads
ved Sønderup å på matr.nr. 2 a Hyldal, Suldrup.

Ved skrivelse af 16. juni 2000 har De fremsendt et supplerende projekt, hvorefter en
faskinvæg mod åen dækkes af en banket mod åbredden.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning
af Sønderup ådal.

Under hensyn til, at selve grødeoptagningspladsen etableres i terræn og tilsås med
græs, og den for benyttelsen nødvendige sikring mod udskridning dækkes af en
banket mod åen, meddeler nævnet dispensation til det ansøgte.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Tilladelsen, der er meddelt i medtør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan
inden 4 uger påklages til Naturk1agenævnet. Skriftlig klage indgives til Frednings-
nævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og borttalder,
såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 01.11.2000

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 64/2000: Lovliggørelse af hensættelse af markredskaber og oplæg af husdyrgødning.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-861-0005-00.

Ved skrivelse af 11. oktober 2000 har De til nævnet :fremsendt ansøgninger :fraHans F1yger
Rasmussen som ejer af matr.nr. 48 e Skivum om tilladelse til henstilling aflandbrugsredskaber
og til bibeholdelse af et oplag af staldgødning. For så vidt angår gødningsoplaget ønskes
tilladelsen, indtil udbringning kan ske i foråret 2001.

Redskaberne og oplaget er placeret nær matr.nr. 48 h' s vestskel.

Matr.nr. 48 e Skivum er omfattet afOver:fredningsnævnets kendelse af25. maj 1972 om
fredning af Sønderup ådal, hvorefter arealerne må dyrkes landbrugsmæssigt, terrænændringer
må ikke foretages, og der må ikke forefindes oplagspladser.

Ejeren ,har anført, at redskaberne anvendes i driften, og placering alene sker i driftsperioden.

Sagen er behandlet i medfør af forretningsordenens § 9, stk. 4.

Nævnsformanden har under en besigtigelse konstateret et antal rustne markredskaber liggende
spredt i årgammel vegetation og et betydeligt oplæg af staldgødning på græsmark.

Under hensyn til at arealerne må drives landbrugsmæssigt, og gødningen skal anvendes på
disse, meddeles dispensation til bibeholdelse af det nuværende gødningsoplæg indtil den l. april
200 l. Der kan ikke forventes yderligere dispensationer af denne art.

Markredskaberne, der bærer præg af ikke at have været anvendt i længere tid, skal fjernes
inden den 1. december 2000, idet der ikke ses nogen begrundelse for anbringelsen på stedet.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.

YIIø. og energlrnlnlsterlel
•. SN 1996·· 111 \ l /1 '1 ' LI") O , I

- 6 NOV. 2000
Sortsøe Jensen

Akt. nr. \ "\
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l· , REG.Nl s 2 02.00

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg«I telefon 9630 70 00

8" MOd+'""0"- Og AI r.e:tgeti
Ivaturst...8 Fr yrelsen
eD. 200/

Aalborg, den 06. 02. 2001

FS 2/2001: ombygning på matr. nr. 4 e Skivum •• TI orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret, Niels Bohrs Vj 30, 9220 Aalborg ø.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

•

1. Egon Skjørbæk
2. Hans Simonsen
3. Aars Kommune
4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafd. iAars.
7. Flemming Buus Pedersen, østerkrat 5, Skivum, 9240 Nibe.

Skov- og NaturSfi:elsen
J.nr. SN 2001 • 12.." II('" OfJt>~
Akt. nr. 3
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Fredningsnævnetfol' NOl'djyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 9630 70 00

Aalborg, den 07.02.2001

Nordjyllands amt,
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

• FS 2/2001: Vedr. ombygning på matr.nr. 4 e Skivum.
Deres j.nr. 8-70-51-42-861-0003-00.

Ved skrivelse af 12. januar 2001 har De med en indstilling fremsendt en ansøgning af 15/12
2000 fra Aars kommune om om- og tilbygning på matr.nr. 4 e Skivum, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25/5 1972 om fredning af Sønderup ådal.

Ombygningen omfatter i det væsentlige inddragelse af en vognport mellem eksisterende
bygninger i beboelsen, ændrede facader og fjernelse af en udestue, som vist på tegninger.

Efter kendelsen kan ombygninger ske med nævnets godkendelse.

• Efter skriftlig behandling godkendes det ansøgte på vilkår, at facaderne males i lys farve inden
for jordfarveskalaen .

Godkendelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturkla-
genævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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REG.Nl 52..02.00

Fredningsnævnet for Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 9630 70 00 S~ MOdtaget;

ov- og Naturstyrelsen
- 8 FEB. 2001 Aalborg, den 07.02.2001

FS 73/2000: vedr. anlæg af søer på matr.nr. 22 og 23 Skivum.

•
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt,
Natur -,og Miljøkontoret, tillige med udskrift af nævnets protokol for den 24.januar 200 l .

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

l. Egon Skjørbæk
2. John Vigsø
3. Års Kommun~

~4. Skov- og Naturstyrelsen.
5. Danmarks Naturfredningsforening.
6. Danmarks Naturfredningsforening, 10kaJafd. i Aars
7. Hans Flyger Rasmussen, Hyldal Møllevej 25, 9541 Suldrup.

Skov- og Naturstyreisen
J.nr. SN 2001 • I:l. uÆ~ _ "" o l.(
Akt. nr. ;..
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_ Fredningsnævnetfor NOTlf;yllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
telefon 9630 70 00

Aalborg, den 07.02.2001

Nordjyllands amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø.

FS 73/2000: vedrørende anlæg af søer på matr.nr. 22 og 23 Skivum.
Deres j.nr. 8-70-51-3-861-0021-00.

Ved skrivelse af6. december 2000 har De med en indstilling forelagt nævnet en ansøgning om
etablering af søer på matr.nr. 22 og 23 Skivum, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 om Sønderup å-dal.

Nævnet har foretaget besigtigelse den 24. januar 2001. Udskrift vedlægges.

Herfter meddeles dispensation til en sø på den nordvestligste del af matr.nr. 22 på vilkår som
beskrevet i udskriften, medens den ansøgte sø sydligst på matr.nr. 23 ikke kan tillades.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Onsdag, den 24. januar 2001 kl.13.30 afholdt Fredni]lgsnævnet for Nordjyllands
. . l c h dl" Modtaget I

Amt besIgtIge se og lor an mg I Skov- og Naturstyrelsen

FS 73/2000: .- 8 FEB. 2001

Ansøgning om tilladelse til at etablere 2 lavbundede søer på matr .nr. 22 og 23
Skivum by, Skivum, der er omfattet af Overfredningsn~vnets kendelse af 25.
maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det kommunalt-
valgte medlem, John Vigsø.

For Års Kommune mødte Ove Bjerregård.

For Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Hanne Munck.

Ejeren, Hans Flyger Rasmussen, var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 6. december 2000 med bilag 1-4.

Sortsøe Jensen orienterede om indholdet af fredningskendelsen for arealerne,
hvorefter der bI. a. ikke må foretages terrænændringer

Ejeren foreviste arealerne. Han oplyste, at den som sø nr. l på bilag 2 nævnte vil
blive ca. 20 x 35 meter og ca. 1/2 meter dyb. Den vil være omkranset af siv og
birk. Han forventer ikke at skulle fælde birketræer i nævneværdig grad. Området
er gammel mose og allerede nu meget vådt hele året. Bredderne vil blive jævnt
skrånende. Den som sø nr. 2 på bilag 2 nævnte er ligeledes beliggende på et vådt
areal og øsnkes gravet ud til en størrelse på ca. 50 x 20 meter og med en dybde på
mellem 1/2 og 3/4 meter. Også her vil bredderne blive jævnt skrånende.

Års kommune havde ingen bemærkninger til de ansøgte projekter.

Danmarks Naturfredningsforening havde for så vidt angår sø nr. l ingen be-
mærkninger, men protesterede mod gravearbejder ved sø nr. 2.

Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret, indstillede for så vidt angår sø nr. 1.
at denne tillades, men ikke sø nr. 2. Det våde område hidrører måske fra en af-
snævring af åen. Amtet vil ikke give tilladelse efter bestemmelser om åbeskyttel-
seslinie og protestere mod gravearbejde på dette sted, der ligger meget åbent i det
fredede areal.

Nævnets to medlemmer tilkendegav, at de ville give tilladelse til etablering af sø
nr. 1, der vil ligge skjult i terrænet, hvorimod man ikke ville imødekomme an-
søgningen for så vidt angår sø nr. 2. Terrænændringer på dette åbne sted vil stride
mod formålet med fredningen.

Det forudsættes, at etableringen af søen foretages i samarbejde med amtet, og at
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der sker udjævning af opgravet materiale.

Spørgsmålet skal, forinden endelig afgørelse træffes, forelægges for nævnets
amtsrådsvalgte medlem.

Sagen udsat herpå.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,

Telefon 96 30 70 00

Nordjyllands Amt,
Natur- og miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 21. maj 2001

Vedr. FS. 14/2001:

Ansøgning om lovliggørelse af maskinhus på matr.nr. 1 h østrup mark,
Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972
om fredning af Sønderup Ådal.

Ved skrivelser af 1. marts og 23. marts 2001 har De på vegne ejeren af oven-
nævnte ejendom fremsendt ansøgning om lovliggørelse af to på ejendommen i
1989 og 1996 opførte maskinhuse.

Fredningsnævnet foretog den 16. maj 2001 besigtigelse og forhandling. Udskrift af
protokoltilførslen vedlægges. Det fremgår heraf, at nævnet besluttede at imøde-
komme det ansøgte.

Afgørelen er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan inden 4
uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnæv-
net.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 16. maj 2001 besigtigelse og
forhandling i

FS. 14/2001:
Ansøgning om lovliggørelse af maskinhus på matr.nr. 1 h østrup mark,
Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972
om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte
medlem Holger L. Holm og det kommunaltvalgte medlem Laurits Pedersen.

For Nordjyllands Amt, Natur- og miljøkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Støvring Kommune mødte Annegrethe Andreasen.

Ejeren, Hans Jensen Sønderup var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 1. marts 2001 fra Nordjyllands Amt med bilag I - 5
samt skrivelse af 23. marts 2001 fra samme.

Formanden orienterede om den på en del af denne ejendom hvilende frednings-
kendelse, der indeholder særlige bestemmelser om landbrugsbyggeri herunder ny-
bygninger. Ved om- og tilbygninger til anden anvendelse end den landbrugsmæs-
sige kræves tilladelse, der kan nægtes, hvis om - og tilbygningen vil medføre væ-
sentlige ændringer i vedkommende bygnings ydre fremtræden.

Ejeren oplyste, at de to nu omhandlede maskinhaller er opført i henholdsvis 1989
og 1996 . Han foreviste hallerne, der er på ialt ca. 955 m2 og opført i mørke me-
talplader og med lys fibercement som tagbeklædning. Han har selv forestået byg-
geriet og der er ikke søgt om godkendelse heraf af fredningsmyndighederne.

Fra ejendommen drives nu maskinstation.

Ved besigtigelsen sås ca. 1/3 - 1/2 af hallerne at være beliggende inden for fred-
nings grænsen.

Støvring Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte under hensyn til, at
kommunen ved anmeldelse af byggerierne i sin tid ikke havde reageret på grundlag
af fredningen.

Nordjyllands Amt indstillede at det ansøgte tillodes, idet maskinhusene er belig-
gene tæt på eksisterende byggeri og ikke fremtræder skæmmende eller indsigts-
hindrende i fredningen.Maskinhusene har været der længe og det må forventes, at
plankontoret vil give tilladelse til anvendelsen til maskinstation.

Nævnet voterede og påtalte, at der er opført bygninger i strid med fredningsken-
delsen. Herefter besluttedes det at dispensere til lovliggørelse under hensyn til, at
bygningerne er beliggende i periferien af fredningen, på de flade arealer ovenfor
ådalen og idet disse haller, uanset om de var blevet placeret udenfor fredningen,
ville være tilsvarende synlige set fra de fredede arealer.
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Nævnet har endvidere lagt vægt på, at kommunen ikke havde reageret ved anmel-
delsen af byggerierne.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 307000.

Aalborg, den 15. august 2001.

Nordjyllands Amt,
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

Vedrørende FS 3112001:Ansøgning om etablering af stryg i Sønderup Å ved Rebstrup
Fiskeri på ejendommene matr. nr. 2n og Rebstrup by, Sønderup på matr. nr. Id Astrup
by, Giver, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om
fredning af Sønderup ÅdaL

Ved skrivelse af7.juni 2001 har De anmodet om tilladelse til etablering af stryg og nedlæggel-
se af et stemmeværk ved Rebstrup Dambrug.

Fredningsnævnet afholdt den 8. august 2001 besigtigelse og forhandling. Protokoltilførsel
.. herfra vedlægges. Det fremgår heraf, at der er meddelt dispensation fra fredningskendelse af
• 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal, til det ansøgte.

Klageadgang fremgår afprotokol~ilførslen.

enlig hilsen

Sortsøe Jensen

J.nr. SN 2001 ~\ ~ II(ll( ~OO()l(

I. U AUG. 2001
Akt. nr. to



Onsdag, den 8.august 2001 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigtigelse og
forhandling i

FS 3112001:

Ansøgning om anlæggelse af stryg i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri på ejendommene
matr. nr. 2n Rebstrup by, Sønderup og matr. nr. Id Astrup by, Giver, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup ÅdaL

Nævnet var mødt ved fonnanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Holger
L. Holm og de kommunaltvalgte medlemmer Jens Laurits Pedersen og Hans Simonsen.

F~r Nordjyllands Amt, Natur- og Miljøkontoret mødte Ole Madsen og Annemarie Christensen.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Grøn.

For Støvring Kommune mødte Eli Jensen.

For Års Kommune mødte Bjerregaard.

Lodsejerne Carl Ole Andersen og Per Nyrnann var mødt, ligesom Anna Rafaelsen var mødt
ved Johan og Thomas Rafaelsen.

Der :fremlagdes skrivelse af7.juni 2001 :fraNordjyllands Amt med bilag l - 7.

Formanden redegjorde for de på arealerne hvilende fredningsbestemmelser, hvorefter der bl.a.
ikke må foretages regulering afvandløbet.

Ole Madsen redegjorde for projektet, der har til hensigt at erstatte stemmeværket ved
dambruget og en ældre fisketrappe med et stryg, således at den nuværende forskel i åens
vandspejl før og efter stemmeværket udlignes over ca. 100 meter. Stryget anlægges med
foretagelse affærrest mulige terrænændringer og hovedsagelig inden for åens nuværende
forløb. Indløbet til stryget bliver bredt for at mindske vandspejlsvariationen opstrøms stryget.
Lodsejerne opstrøms er hørt iprojekteringsfasen. Etablering af stryget vil ikke medføre
forskydninger i forholdet i vandforsyningen mellem dambrug og å, der idag har en vandgen-
nemstrømning på 375 I1sek, hvor dambruget bruger 60 I1sek.Projektet medfører etablering af
nye brinker over en kortere strækning. Disse befæstes, etableres med anlæg som brinkerne
længere nede ad åen og tilsås med græs. Der redegjordes for virkningerne opstrøms stryget.

Ingen af de mødte havde indvendinger mod projektet.

Amtet anførte, at etableringen ville lette passagen for fisk og andre dyr iåen.

Nævnet voterede og besluttede at'imødekomme det ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør afNaturbeskytteIseslovens § 50, stk. l og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage :fremsendes til Fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden kIage:fristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

J.nr.SN2001-'~ll \ 1\{-DC50L(

2 O AUG. 2UlJl



Således passeret.

Sortsøe Jensen
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05202.00

Dispensationer i perioden: 07-03-2002 - 23-04-2007



x REG.NR. 5202.00

SCANNEt}'
,

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17.9000 Aalborg,
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt,
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Modtaget i
Skov- Ol! N3turstyrelsen

1 1 MRS. 2002

(j.nr. 8-52-73-845-0001-01)

• Aalborg, den 7. marts 2002 .

Vedr. FS. 4/2002:
Anmodning om tilladelse til beplantning på matr.nr. la østrup Mark,
Suldrup på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25.
maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

De har ved slcrive1se af29. januar 2002 på ejerens vegne ansøgt om tilladel-
se til ovennævnt~ ti)pl~~ng. " '.<.

Fredningsnævnet afholdt den 27. februar 2002 besigtigelse og forhandling i
ovennævnte sag. Udslcrift af protokollatet vedlægges. Det fremgår heraf, at
nævnet besluttede at imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er dels truffet i henhold til kendelsen, dels efter naturbeskyttel-
• seslovens § 50, stk. 1.

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage
fremsendes til Fredningsnævnet. Tilladelsen ~å ikke Jdnyttes inden klage-
fristens udløb og bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år. '

Sortsøe Jensen.

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vI Ole Bjerregaard,
6. Hans Sønderup.

~ 7. Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturs~elsen
J.nr. SN 2001 o /2/1(1" _ (J7) () '-I
Akt. nr. 7 '~"""~
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Onsdag, den 27. februar 2002 kl. 09.30 afholdt Fredningsnævnet fore Nordjyllands Amt besigtigelse og forhandling i

FS 4/2002:
Anmodning om tilladelse til beplantning på matr.nr. 1 a østrup Mark,
Suldrup på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25.
maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.

For Nordjyllands Amt,.Natur- og Miljøkontoret mødte Annemarie Christen-
sen.

Hans Sønderup var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af29. januar 2002 fra Nordjyllands Amt med de
deri nævnte bilag.

Med udgangspunkt i det fremlagte luftfoto orienterede ejeren om, at han
ønsker at forøge det nuværende trerækkede læhegn til et seksrækket og såle-
des at hegnet som på luftfoto trækkes nord om en trekant på ialt ca. 800 ml,
hvori der plantes egetræer, som skal give læ til ejendommens bygninger.
Egetræstrekanten vil grænse tæt op til gårdspladsen.

Annemarie Christensen havde ingen indvendinger mod det ansøgte. Hun
vil undersøge, hvorvidt der tidligere er meddelt tilladelse til det eksisterende
hegn. Hun oplyste, at det i dag er sædvanligt, at der tilplantes med seks- og
ikke trerækkede hegn.

e Nævnsformanden orienterede om Overfredningsnævnets kendelse, hvo-
refter nødvendig tilplantning med læhegn er tilladt, ligesom fredningsnæv-
net kan meddele tilladelse til øvrig beplantning hvor udsigtshensyn ikke gør
sig gældende.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte, idet der allere-
de findes læhegn og i dag normalt anvendes 6-rækkede hegn og der ikke er
væsentlige udsigtshensyn som taler mod egeplantningen.

Nævnsformanden orienterede om klageadgangen.

Således passeret.

e Sortsøe Jensen.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 7. november 2002.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

• FS 50/2002: Vedrørende ansøgning om tilladelse til at etablere kreaturbro på matr. nr. 2
e Åstrupgårde, Veggerby og matr. nr. 9 c Skivum by, Skivum, beliggende Østerkrat 11,
Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning
af Sønderup Ådal.

Deres journal nr. 9-23-7-113-0001-02.

Ved skrivelse af 19. september 2002 har De på vegne Preben Thorsen, der er ejer af oven-
nævnte ejendom, anmodet fredningsnævnet om tilladelse til at etablere en kreaturbro over
Sønderup Å.

Fredningsnævnet foretog den 23. oktober 2002 besigtigelse i sagen, hvorefter endelig votering
udsattes. Kopi afprotokoltilførsel vedlægges til orientering. Sagen er derefter skriftligt
færdigbehandlet.

• Det fremgår af fredningskendelsen, at der ikke må opføres skure, boder eller andre skæmmen-
de indretninger.

På vilkår, at broen hæves ca. 20 cm over de nuværende bredder og belægges med jord eller
græstørv kan fredningsnævnet imødekomme det ansøgte.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



...

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt foretog den 23. oktober 2002 k!. 10.45 besigtigelse og
forhandling i

FS 50/2002:

Ansøgning om tilladelse til at etablere kreaturbro på matr. nr. 2 e Åstgrupgårde,
Veggerby og matr. nr. 9 c Skivum by, Skivum, beliggende Østerkrat 11, Suldrup, der er
omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. maj 1972 om fredning af Sønderup
Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud
Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem for Støvring kommune, Niels Thomsen.

Ved en fejl var medlemmet for Aars kommune ikke indkaldt.

For Nordjyllands Amt mødte Jørgen Koch og Vagn Jensen.

Ejeren Preben Thorsen var ikke mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 19. september 2002 fra Nordjyllands Amt med de deri nævnte
bilag.

Formanden redegjorde kort for frednin&skendelsens indhold.

Jørgen Koch redegjorde for det påtænkte projekt, hvorefter der ønskes etableret en træ-
bro/spang evt. forstærket med jern således som dette fremgår af den fremlagte projektbeskri-
velse og ca. 20 cm. over terræn for bredderne på stedet. Der vil således være tilstrækkelig
frihøjde til kanosejlads på åen.

Det oplystes, at broen skal skabe adgang for kreaturer fra skovvejen :fraejendommens
bygninger til græsningsarealerne på den modsatte side af åen.

Ingen af de mødende havde indvendinger mod projektet, såfremt broen belægges med jord
eller græstørv.

Sagen udsat på endelig votering efter forelæggelse for det kommunaltvalgte medlem i Års
Kommune.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet ror Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 7. november 2002.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

FS 49/2002: Vedrørende ansøgning om lovliggørelse af kreaturbro på ejendommen
matr. nr. 2 a Hyldal by, Suldrup, beliggende Hyldal Møllevej 25, Suldrup på et areal,
der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af
Sønderup Ådal.

Deres journal nr. 9-23-7-113-0001-02.

Ved skrivelse af 19. september 2002 har De på vegne Hans Rasmussen, der er ejer af
ovennævnte ejendom, anmodet fredningsnævnet om lovliggørelse af eksisterende kreaturbro
over Sønderup A.

Fredningsnævnet foretog den 23. oktober 2002 besigtigelse i sagen, hvorefter endelig votering
udsattes. Kopi af protokoltilførsel vedlægges til orientering. Sagen er derefter skriftligt
færdigbehandlet.

Det fremgår af fredningskendelsen, at der ikke må opføres skure, boder eller andre skæmmen-
de indretninger.

Fredningsnævnet besluttede at imødekomme det ansøgte på vilkår, at broen hæves ca. 20 cm.

Afgørelse er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l, og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre
foranstaltning. Tilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt
den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



• Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 23. oktober 2002 k!: 10.00 besigtigelse og
forhandling i

FS 49/2002:

Ansøgning om lovliggørelse af kreaturbro på ejendommen matr. nr. 2 a Hyldal by,
Suldrup, beliggende på Hyldal Møllevej 25, Suldrup på et areal, der er omfattet af
Overfrednigsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud
Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem for Støvring kommune, Niels Thomsen.

Vej en fejl var medlemmet for Aars kommune ikke indkaldt.

For Nordjyllands Amt, mødte Jørgen Koch og Vagn Jensen.

Hans Rasmussen var mødt ved Harald og Dagmar Rasmussen.

Der fremlagdes skrivelse af 19. september 2002 fra NordjyIIands Amt med de deri nævnte
bilag.

Formanden redegjorde kort for fredningskendelsens indhold.

Den eksisteremle kreaturbro, der har ligget på stedet i 7 - 8 år, består af en armeret betonplade
i et stykke, hvilende direkte på bredderne. Ejendommen har græsningsarealer på begge sider
af åen.

Jørgen Koch oplyste, at Amtet er indstillet på at godkende kreaturbroens forbliven, men under
forudsætning af, at den hæves ca. 20 cm. således som dette fremgår afprojektbeskrivelsen fra
Nordjyllands Amt. Det oplystes endvidere, at der fortsat vil være mulighed for kanosejlads på
åen, hvilket vandløbsregulativet ikke er til hinder for.

Ingen af de mødte havde bemærkninger til proj ektet.

Sagen udsat på endelig votering efter forelæggelse for det kommunaItvalgte medlem i Års
Kommune.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 15/04-2003

Vedr. FS 5/2003, Deres j.nr. 8-70-51-8-861-0005-00 - oplag afbigballer
på matr.nr. 48e Skivum .

• De har ved skrivelse af24. januar 2003 forelagt nævnet spørgsmålet om op-
lag afbigballer på matr.nr. 48e Skivum, Skivum og 2a Hyldal, Suldrup om-
fattet afOvcrfredningsnævnets kendelse af25. maj 1972 om fredning af
Sønderup A-dal, der indeholder forbud mod oplagspladser m.v.

Ejeren har overfor nævnet henvist til, at der er tale om plasticindpakket
græsensilage i rundballer og at henlæggelsen på marken er et led i den sæd-
vanlige landbrugsdrift af ejendommen.

Af medsendt kortmateriale fremgår, at ballerne dels er placeret på matr.nr.
2a Hyldal i bygningernes nærhed, dels på matr.nr. 48e Skivum i en afstand
af ca. 400 meter fra bygningerne i nærheden af et areal, hvor nævnet den 1.
november 2000, stadfæstet afNaturklagenævnet den 25. juli 2001, forbød
placering af markredskaber og fremtidig placering af gødningsoplag.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Nævnet kan meddele dispensation til oplag afplasticindpakkede baller med
græsensilage til anvendelse på ejendommen efter tilsynsmyndighedens an-
visning på matr.nr. 2a Hyldal, men kan ikke meddele dispensation til oplag
på matr.nr. 48e Skivum. Ved nævnets nægtelse er lagt vægt på, at en place-
ring her vil være skæmmende som synlig, centralt i å-dalen, ligesom nævnet
skal henvise til den tidligere afgørelse vedrørende dette matr.nr. og at place-
ringen ikke findes driftsmæssigt påkrævet.

Afslaget er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l og kan inden 4
uger påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til frednings-
nævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Aars Kommune
ByPlanafdelingen
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

Aalborg, den 12. august 2003

FS 31/2003, vedrørende matr.nr. Sy Skivum by, Skivum. e~·
Den 5. maj 2003 har De fremsendt en ansøgning om ændringer i udformnin-
gen af tilbygningen til sommerhuset på ejendommen i forhold til det afnæv-
net den 15. august 2001 og 12. september 2002 godkendte.

Ved ændringerne, som fremgår aftegning af25. april 2003, forlænges til-
bygningens tagflade med ca. 2 meter ved sammenbygningen med det eksi-
sterende hus og der sker visse mindre ændringer i dør- og vinduesudform-
ningen.

Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har ikke haft indvendinger,
medens Danmarks Naturfredningsforening ikke har kunnet tiltræde ændrin-
gen.

Sagen har været skriftligt behandlet.

Nævnet kan herefter meddele tilladelse til de ansøgte ændringer i forhold til
det tidligere tilladte.

Nævnet har herved lagt vægt på, at ændringerne af dør- og vinduesudform-
ningen er mindre væsentlige og der ved den ansøgte forlængelse aftilbyg-
ningens tag sker en mere harmonisk sammenføjning af tilbygning og eksi-
sterende hus end ved det tidligere tilladte projekt.

Tilladelsen, der er meddelt efter Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l kan in-
den 4 uger påklages til naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fred-
ningsnævnet til videre foranstaltning.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, så-
fremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

5202.00 X
Modtaget i

Slrov- Of}' NatuTstyrelsen

2 2 AUG. 2003

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 20. august 2003

FS 38/2003, ansøgning om tilladelse til at opføre et halvtag på matr.nr.
2 n Rebstrup by, Sønderup, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Hoslagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse iovennævnte sag tilligemed
pr~dSkrift. Klagevejledninge~ fremgår af afgørelsen .

./'~~~---.-.,
Sortsøe Jensen II

e
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001 a 12. I 1/,,-\ - 000'1.
Akt. nr. I"'1 -~- %



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

5202.00
,e

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 20. august 2003

Vedr. FS 38/2003:
Deres j.nr. 8-70-51-81-845-0002-03, ansøgning om tilladelse til at opføre
et halvtag på matr.nr. 2n Rebstrup by, Sønderup, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønde-
rup Ådal.

Ved skrivelse af 10. juli 2003 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejen-
dom ansøgt om nævnets dispensation til at opføre et halvtag på ejendom-
men, hvorfra der drives fiskeproduktion.

Nævnet foretog den 13. august 2003 besigtigelse og forhandling i sagen.

Udskrift af protokollen vedlægges til orientering.

Det fremgår af udskriften, at nævnet besluttede at meddele tilladelse til det
ansøgte.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. log kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen må ikke udnyttes in-
den klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

kopi er sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
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3. Støvring Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ole Bjerregaard,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Per Nymann.



Den 13. august 2003 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt besigti-
gelse og forhandling i

FS. 38/2003:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et halvtag på matr.nr. 2n Rebstrup
by, Sønderup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25.
maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaItvalgte medlem Niels
Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen.

Ejeren, Per Nymann var mødt.

Der fremlagdes:

- ansøgning af 13. maj 2003 med bilag 1 og 2,
- skrivelse af 10. juli 2003 fra Nordjyllands Amt,
- skrivelse af 10. august 2003 fra Danmarks Naturfredningsforening, lokal-
afdeling.

Formanden indledte og oplyste, at det ansøgte er omfattet af Overfrednings-
nævnets kendelse af25. maj 1972 vedrørende Sønderup Adal, hvorefter der
bla. ikke må opføres skure eller andre skæmmende indretninger.

Ejeren oplyste, at det påtænkte halvtag vil blive med grundflade 5,5 meter x
12 meter og vil blive åbent mod nord. Højden vil blive 3'li meter i indkør-
selspartiet og materialerne vil blive grønne stålplader. Halvtaget skal rumme
en del større maskiner, der i dag står på dambrugsarealet.

Amtet havde ingen indvendinger mod det ansøgte men så helst, at bygnin-
gen blev opført i træ.

Støvring Kommune har overfor Amtet tilkendegivet, at man tilslutter sig
disse bemærkninger.

Naturfredningsforeningen har tilsluttet sig amtets indstilling.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte bl.a. henset til,
at udsigten over ådalen ikke forringes yderligere ved opførelse af halvtaget,
der delvist dækker for maskinanlæg i dambrugsarealet. Det bør dog placeres
så langt mod øst som muligt under hensyntagen til adgangen til et pumpean-
læg. Nævnet har ingen bemærkninger til opførelse i stålplader, idet der ikke
i nærheden findes træbygninger. Den grønne farve aftales med amtet.

De mødte blev vejledt om klageadgang med frist fra modtagelse af skriftlig
afgørelse.



I~e
Således passeret.

Sortsøe Jensen.
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Afgørelse
i sagen om oplag af baller med ensilage på ejendommen

Hyldal Møllevej 25, Aars Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt har den 15. april 2003 i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, meddelt afslag på en ansøg-
ning om dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972
om fredning af Sønderup Adal, til oplag af plasticindpakkede baller med
græsensilage på ejendommen matr.nr. 48e Skivum By, Skivum, Aars Kommu-
ne, beliggende Hyldal Møllevej 25, Suldrup. Samtidig har fredningsnæv-
net meddelt dispensation fra fredningen til oplag af ballerne på
matr.nr. 2a Hyldal efter tilsynsmyndighedens anvisning.

Afgørelserne er påklaget til Naturklagenævnet af ejeren.

Fredningsnævnet meddelte den 1. november 2001 afslag på en ansøgning om
dispensation fra fredningen til hensættelse af markredskaber på samme
ejendom. Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 25. juli
2001.

lOverfredningsnævnets kendelse er det bl.a. fastsat, at området, hvor
andet ikke er bestemt, skal bevares i den nuværende tilstand. Arealet
må fortsat dyrkes landbrugsrnæssigt, men terrænændringer må ikke foreta-
ges, og oplags-, losse- og bilophugningspladser må ikke forefindes.
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~ Klageren har bl.a. anført, at der er tale om plasticindpakkede rundbal-
ler, og at græsensilage er den eneste, økonomisk optimale foder type til
drift af ejendommen.

Matr.nre. 22, 23 og 48e Skivum, er geografisk forbundet, og arealerne
munder ud i en slugt med en smal grusvej, som er den eneste adgangsvej
til arealet. Plasticindpakket græsensilage med stort vandindhold kan
ikke stables og tåler kun at blive transporteret af specialmaskiner.
Derfor er den eneste, økonomisk forsvarlige driftsform at emballere,
placere og anvende foderet på samme sted, nemlig tættest muligt på op-
rindeIsesstedet.

Der er meddelt dispensation til oplag på matr.nr. 2a Hyldal, Men dette
areal er det eneste naturlige opholdssted i hårde vinterperioder, hvor-
for arealet er en flaskehals i driften. Placering af alt foder på denne
matrikel vil - hvis det var praktisk muligt - betyde en yderligere be-
lastning for effektiv drift af ejendommen.

Fredningsnævnet har som begrundelse for afgørelsen anført, at oplaget
er placeret i en afstand af ca. 400 m fra bygningerne i nærheden af det
areal, hvor der tidligere er meddelt afslag på en dispensation til hen-
sættelse af markredskaber. Nævnet har lagt vægt på, at en placering på
matr.nr. 48e vil være skæmmende som synlig, centralt i å-dalen, og at
placeringen her ikke findes driftsmæssigt påkrævet.

Nordjyllands Amt har til fredningsnævnet indstillet, at der ikke medde-
les dispensation til bibeholdelse af oplaget, da oplaget på dette sted
er skæmmende for å-dalen.

Fredningsnævnet har hørt Danmarks Naturfredningsforening, Aars lokalko-
mite, i sagen og har i høringen anført, at fredningsnævnet var af den
opfattelse, at dispensationsansøgningen skulle afvises. I høringssvaret
udtalte komiteen, at den var helt enig i fredningsnævnets opfattelse.

Afgørelse.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelses-
lovens § 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse:
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Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, at fredningsnævnet
kan meddele dispensation fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det
ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Fredningsnævnet har ikke kunnet meddele dispensation fra fredningen.
Ligeledes har Nordjyllands Amt udtalt, at oplaget er skæmmende for å-
dalen, hvilket bekræftes af de medsendte fotos.

Det af klageren anførte kan ikke føre til en anden vurdering af sagen i
forhold til naturbeskyttelseslovens dispensationsbestemmelser end den
af fredningsnævnet foretagne, og der kan således ikke gives klageren
medhold i klagen.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts afgørelse af 15. april 2003,
hvorefter der er meddelt afslag på en ansøgning om dispensation fra
Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj 1972, stadfæstes.

Inger Vaaben
viceformand / Else Brix Knudsen

fm.

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nalurbeskyttelseslovens § 82. Eventuel ret~sag til prø.
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, slk. 1.
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Støvring Kommune,
Tekninsk Forvaltning,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 2. juni 2004

Vedr. FS. 20/2004:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt stuehus på matr.nr. 1 h m.fl.
østrup mark, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Ved skrivelse af 13. april 2004 har De på vegne Hans Sønderup - Jensen an-
søgt om fredningsnævnets tilladelse til, at der på ejendommen opføres et nyt
stuehus.

Fredningsnævnet afholdt den 26. maj 2004 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af25. maj 1972
om fredning af Sønderup Ådal. Kendelsen har til formål at bevare området i
den nuværende tilstand og tillader ikke nybyggeri, der ikke har tilknytning
tillandbrugsdrift.

Det er oplyst, at den her omhandlede ejendom ikke længere er noteret som
landbrug. Det er endvidere oplyst, at den på ejendommen eksiterende op-
lags- og vaskeplads for maskinstationens maskiner på sigt tænkes nedlagt til
fordel for haveareal til det projekterede stuehus.

Henset til, at den ansøgte placering vil være særdeles synlig fra å-dalen,
samt til at det er muligt at opføre stuehuset på ejendommen udenfor det fre-
dede areal, besluttede nævnet ikke at imødekomme ansøgningen på den fo-
reslåede placering.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr.

Naturklagenæv~et;il opkræve gebyret, når klagen er modtaget fra fred-
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•
ningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Danmmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Ole Bjerregaard,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Hans Sønderup-Jensen.



Onsdag, den 26. maj 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

• FS 20/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt stuehus på matr.nr. 1 h m.fl.
østrup Mark, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnævnets ken-
delse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlen Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Støvring Kommune, Teknisk Forvaltning mødte Anne Grete Andreasen,

Ejeren, Hans Sønderup-Jensen var mødt.

Der fremlagde skrivelse af 13. april 2004 med bilag 1 - 7 fra Støvring Kom-
mune samt skrivelse af23. maj 2004 fra Danmarks Naturfredningsforenings
lokalkommite.

Nævnsformanden henviste indledningsvist til fredningsnævnets behandling
af en dispensationssag, FS 14/2001 vedrørende lovliggørelse af 2 opførte
maskinhaller, i hvilken forbindelse det blev lagt til grund, at hallerne f.s.v.
angår ca. 1/3 til 1/2 var beliggende indenfor fredningsgrænsen. Det kan end-
videre ved sagens behandling lægges til grund, at nordfacaden afmaskinhu-
set sammenbygget med de ældre bygninger følger fredningsgrænsen.

Det blev yderligere oplyst, at ejendommen ikke længere er noteret som land-
brug, hvorfor sagen behandles son dispensations- og ikke som censursag.

Ejeren oplyste om det påtænkte projekt, at han ønsker at opføre et nyt stue-
hus så langt mod nord som muligt af hensyn til panoramaudsigt mod ådalen.
Placeringen er i sin helhed indenfor fredningen. Huset skal være 24 m. x
7 1/2 m. med en tilbygning mod nord på yderligere 7 1/2 m. Arealet bliver i
alt på ca. 150- 160 m2 hvortil kommer garage. Højden vil blive ca. 5,20 m.
Med tiden vil virksomhedens oplagsplads og vaskeplads for maskiner, pla-
ceret syd for det nye stuehus og vest for det eksisterende blive udlagt til ha-
veareal. Det eksisterende stuehus nedrives, dog således at gavlen til mellem-
bygningen mod vest bibeholdes.

Nævnet konstaterede, at det eksisterende stuehus ikke var bevaringsværdigt.

De mødte udtalte sig indledningsvist om bygningens placering:

Nordjyllands Amt tilkendegav, at placeringen strider mod fredningsinteres-
sen samt at en placering udenfor fredningen er praktisk mulig.

Støvring kommune lagde vægt på de planlovsmæssige krav til en sammen-
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hæng med den eksisterende bygningsmasse og ønskede derfor nybygningen
trukket mod syd.

Danmarks Naturfredningsforening har i den fremlagte skrivelse anmodet
om, at det vurderes, hvorvidt den anviste placering er den bedste samt at der
bør sikres en slørende beplantning ved ejendommen.

Nævnet voterede og besluttede ikke at imødekomme den ansøgte placering,
idet der lagdes vægt på, at huset ville blive placeret særdeles synligt fra åda-
len, og at der vil være mulighed for at opføre huset syd for fredningsgræsen
og vest for de eksisterende bygninger på et areal, der alligevel tænkes ind-
draget som have.

Således passeret.

Sortsøe Jensen.

Side 2/2



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Vesthimmer1ands Landboforening,
Landbocenteret,
Markedsvej 6,
9600 Års.

Aalborg, den 23. november 2004

Vedr. FS 65/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til en kvægstald på
matr.nr. la, le og 3m Mosbæk by, Giver, der er omfattet af Overfred-

• ningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Ved skrivelse af 29. oktober 2004 har De på vegne Hans Andersen ansøgt
fredningsnævnet om tilladelse til at opføre en tilbygning til kvægstald på
ovennævnte ejendom.

Fredningsnævnet afholdt den 10. november 2004 besigtigelse og forhand-
ling i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet af ovennævnte fredningskendelse, hvorefter fred-
ningsnævnet skal godkende landbrugsbygningers placering og udseende.

En del af tilbygningen vil berøre fredningsområdet.• Den ansøgte tilbygning berører kun delvist fredningsområdet, men er i dette
omfang omfattet af censurbestemmelsen. Da der allerede - umiddelbart op
til fredningsområdet - ligger en staldbygning af betydelig størrelse, da til-
bygningen med samme taghældning arkitektonisk er forenelig med den eksi-
sterende stald og er driftsmæssigt betinget, kan nævnet godkende det ansøg-
te.

Det bemærkes, at en tilbygning mod syd - skønt udenfor fredningen - land
skabeligt vil være uheldig.

Afgørelsen er truffet i henhold til fredningskendelsen og kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnæv-
net 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
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der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.

kopi er fremsendt til :

l. Knud Erik Jeppesen,
2. Jens Orla Nielsen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Års Kommune,
S. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Munch Berthelsen,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Hans Andersen .

•



Onsdag, den 10. november 2004 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 65/2004:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til en kvægstald på
matr.nr. la, Ic og 3m Mosbæk by, Giver, der er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 25. maj 1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Jens
Orla Nielsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Års Kommune mødte Palle Olesen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Grøn,

For Vesthimmerland Landboforening mdøte Hanne Madsen,

Ejeren, Hans Andersen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af29. oktober 2004 fra Vesthimmerlands Landbo-
forening med bilag 1.

Formanden indledte mødet med at orientere om fredningskendelsen, hvoref-
ter om- og tilbygninger, der er nødvendige for landbrugsdriften ved beståen-
de landbrug ikke må foretages uden fredningsnævnets godkendelse af teg-
ninger, der viser placering og udseende. Der er således en censurbeføjelse
for fredningsnævnet indenfor fredningsområdet.

Niels Schou oplyste, at grænsen for fredningen, der følger en linie 50 meter
fra åen, skærer den nuværende staldbygnings nordøstlige hjørne således, at
ca. halvdelen aftilbygningen vil ligge indenfor fredningen.

Ejeren oplyste, at han er i færd med at søge VVM-tilladelse til at udvide
kvægbestanden fra 250 til 350 dyreenheder, hvorfor han vil få behov for
yderligere staldplads. Af hensyn til bedre luficirkulation til dyrene bør den
nye stald i forhold til den eksisterende være l meter bredere i hver side samt
en meter højere. Der bibeholdes på tilbygningen en taghældning svarende til
den eksisterende stalds. Konstruktionen bliver den samme som den nuvæ-
rende stalds ligesom facaderne af betonelementer og eternittaget. Indtil tilla-
delsen til flere dyr er meddelt, vil den nye stald blive benyttet til maskinhal.
Tilbygningens længde vil blive ca. 50 meter.

Nordjyllands Amt havde ingen bemærkninger til nybyggeriet, henset til at
der i forvej en ligger en stald af anseelig størrelse.

Ars Kommune havde ingen bemærkninger.
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Danmarks Naturfredningsforening ville foretrække en forlængelse af stalden
mod syd og i hvert fald en lavere bygning.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte. Det forudsæt-
tes, at der snarest til nævnet fremsendes tegninger over byggeriet og en be-
skrivelse af materialevalget.

De mødende orienteredes om klageadgangen.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



\ Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 27. februar 2006

• FS 50/2002 vedr. j.nr. 8-70-51-81-861-0001-06 - kreaturbro på matr.nr.
2 e Åstrupgårde, Veggerby og matr.nr. 9 c Skivum By, Skivum.

Den 07. november 2002 meddelte fredningsnævnet dispensation til en krea-
turbro på matr.nr. 9 c Skivum, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse
af25. maj 1972 om Sønderup Å-dal, idet broen skulle opføres inden 3 år.

De har nu for ejeren, Preben ThorSCllansøgt om en forlængelse af fristel1.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 10, stk. 5.

Fristen for udnyttelse af dispensationen forlænges med 3 år, regnet fra 07.
november 2005.

Afgørelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan in-
den 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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
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"\ Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

~ÆG.NR. 52 02.00

Gårdejer Hans Andersen
Mosbækvej 75
Mosbæk
9600 Aars

Aalborg, den 12. juni 2006

.~ FS 65/2004 - Vedrørende staldbyggeri på matr.nr. 1.a, 1~ og 3m Mos-
bæk.

Den 23. november 2004 meddelt fredningsnævnet tilladelse til udvidelse af
en staldbygning på Deres ejendom. Afgørelsen indeholdt ikke frist for byg-
geriet.

Vesthimmerlands Landboforening har den 1. december 2004 fremsendt
yderligere materiale svarende til det under besigtigelsen den 10. november
2004 oplyste.

De har i dette forår anmodet fredningsnævnet om at fastsætte fristen for byg-
geriet.

• Nævnet fastsætter hermed en frist på 3 år, regnet fra i dag, for udnyttelsen af
nævnets tilladelse.

Sortsøe Jensen

Kopi sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen
2. Jens Orla Nielsen
3. Aars Kommune
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
5. Skov- og Naturstyrelsen
6. Danmarks Naturfrdningsforening
7. Danmarks Naturfrdningsforening, att. Jørgen Grøn

_ 8. Vesthimrnerlands Landboforening
, ,
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~l Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

, .. '

Jan Søgaard Jacobsen,
Åvej 10, Sønderup,
9541 Suldrup.

Aalborg, den 4. oktober 2006

• Vedr. FS 61/2006:
Ansøgning om lovliggørelse af shelters på matr.nr. 8b Sønderup by,
Sønderup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Ved skrivelse af30. august 2006 har De ansøgt fredningsnævnet om lovlig-
gørelse af to shelters, bålplads m.m. på et areal omfattet af ovennævnte fred-
ningskendelse.

Fredningsnævnet afholdt den 27. september 2006 besigtigelse i sagen. Ud-
skrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•
Det fremgår heraf, at de to shelters, bålplads og bordarrangement er belig-
gende i en skærmende beplantning i kort afstand fra fredningsgrænsen ud til
åben mark. Det er oplyst, at shelters alene er anbragt til brug for spejderne
og let kan fjernes.

Arrangementet er beliggende på arealer, på hvilke der ifølge fredningsken-
delsen ikke må opstilles boder m.v.

Nævnet besluttede under hensyntagen til det ovenfor anførte ved dispensati-
on at lovliggøre arrangementet, under forudsætning af at den slørende be-
plantning bevares, at der stedse er velordnede forhold samt at arrangementet
fjernes når det ikke længere benyttes af spejdere.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen afklagen bliver først påbegyndt, når gebyret
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r er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Niels Thomsen,
3. Støvring Kommune,
4. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredingsforening vi Michael Wulff,
7. Skov- og Naturstyrelsen,



",

Onsdag, den 27. september 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 61/2006:
Ansøgning om lovliggørelse af shelters på matr.nr. 8b Sønderup by,
Sønderup, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 25. maj
1972 om fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Niels
Thomsen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Nils Schou,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff,

Jan Søgaard Jacobsen var mødt.

Der fremlagdes ejerens skrivelse af30. august 2006 med bilag 1 - 3.

Nævnsformanden orienterede indledningsvist om fredningskendelsen, der er
en landskabelig kendelse, hvorefter der ikke må opføres skure, boder eller
lignende.

Ejeren foreviste arealet nær Sønderup Å, hvor der er opført 2 shelters som
vist på det fremlagte materiale, etableret en bålplads samt et bordarrange-
ment i træ. Det opførte er udelukkende til brug for spejderne, kan let fjernes
og er kun i mindre grad synligt fra ådalen. Placeringen er ca. 25 meter fra
fredningsgrænsen mod dyrkede marker.

Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger.

Støvring Kommune har telefonisk meddelt, at der ikke fredningsmæssigt er
indvendinger mod lovliggørelse, men at der formentlig skal indhentes zone-
tilladelse.

Amtet bemærkede, at en dispensation på dette sted vil være mindre skadelig.

Nævnet voterede og beluttede at lovliggøre arrangementet ved dispensation.

De mødende klagevejledtes.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen



Q REGrNR. 6202..DO
/Mandag, den 23. april 2007 afholdt fredn,ingsnævnet for Nordjylland, syd-
østlige del besigtigelse og forhanåling i Sk MOdtaget i

S aV-agNC A\ l\\Yl~1TGi viTil aturstyre/se
r.l.!~,.'f JC.& .1 - 7 MAJ 2007 n

FS 3/2007:
Ansøgning om tilladelse til at nedrive og genopføre et sommerhus på
matr.nr. 1 f Dalumgård, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 25. maj 1972 vedrørende fredning af Sønderup Ådal.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministeri-
elt udpegede medlem Hanne Thygesen og det kommunalt udpegede medlem
Niels Thomsen.

For Rebild Kommune mødte Kay Jacobsen,

For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Michael Wulff,

Ejeren Johannes Gaub var mødt sammen med Kim Mark fra Jætte-Byg A/S.

Der fremlagdes ansøgning af 15. februar 2007 med bilag 1 - 3.

Nævnsformanden redegjorde kort for fredningskendelsen, hvorefter "lovligt
opførte huse ikke må ændre (for så vidt angår det ydre) eller udvides uden
nævnets skriftlige godkendelse". Det fremgår tillige af kendelsen, at matr.nr.
1 f var lovligt eksisterende på kendelsestidspunktet.

Ejeren og Kim Mark oplyste om projektet, at det eksisterende hus på ca. 34
m2 ønskes nedrevet og et nyt opført samme sted på 72 m2 og et udhus på 6
m2. således at huset udvides ned ad skråningen mod øst. Huset tænkes op-
ført i klinkbe1agt træ med sort eternittag og hvide vinduer: Ønsket om et nyt
hus er navnlig begrundet i, at toilet- og badeforhold ikke er af en rimelig
standard.

Danmarks Naturfredningsforening anførte, at det nye hus er væsentligt større
end det eksisterende, men henset til, at det ikke vil kunne ses fra ådalen
havde man ingen bemærkninger.

Miljøcenter Aalborg tilsluttede sig disse bemærkninger.

Rebild Kommune oplyste, at der ud over fredningsnævnets tilladelse skal
indhentes zone- og planlovstilladelse, men havde iøvrigt ingen bemærknin-
ger.

Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte på nærmere vil-
kår.

De mødende blev gjort bekendt hermed og klagevejledtes.
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~ Fredningsnævnet for Nordjylland,

Sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

Rebild Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen,
Rådhuset,
Hobrovej 88,
9530 Støvring.

Aalborg, den 3. maj 2007.

Vedr. FS. 312007:
Ansøgning om tilladelse tila t nedrive og genopføre et sommerhus på
matr.nr. 1 f Dalumgård, Suldrup, der er omfattet af Overfredningsnæv-
nets kendelse af 25. maj 1972 vedrørende fredning af Sønderup Ådal.

På vegne ejeren af ovennævnte ejendom har De den 15. februar 2007 frem-
sendt ansøgning om nedrivning og genopbygning af et sommerhus på grun-
den.

Fredningsnævnet afholdt den 23. april 2007 besigtigelse og forhandling i sa-
gen. Udskrift afprotokoltilførselen vedlægges til orientering.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende ,Sønderup
"Ådal, hvorefter der på dette sted med nævnets tilladelse kan opføres, et nyt
hus.

Det blev under besigtigelse oplyst, at ejendommen tænkes opført i
klinktbeklædt træ, sort eternittag og hvide vinduer.

Nævnet besluttede at tillade det ansøgte på vilkår, at vinduerne og facaderne
males i jordfarveskalaen, at et eksisterende skure nedrives.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1 og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage 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 fred-
ningsnævnet, og behandlingen afklagen bliver først påbegyndt, når gebyret
er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der gives medhold i klagen.

Carsten Michelsen.



" '. Side 2/2

kopi er fremsendt til :

1. Hanne Thygesen,
2. Niels Thomsen,
3. Rebild Kommune,
4. Miljøcenter Aalborg,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Michael Wulff,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Johannes Gaub.























































Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg, den 16 september 2015

FN-NJS-29-2015: Lovliggørelse af et shelter i Sonderup Ådal.

Fredningsnævnet har den 15. juni 2015 fra Vesthimmerlands Kommune på
vegne af ejeren af ejendommen. matr.nr. 4e Skivum by, Skivum, beliggende
Østerkrat 5, Nibe, modtaget en ansøgning om lovliggørelse af et shelter be
liggende i ejendommens have.

Efter besigtigelse af ejendommen og forelæggelse for nævnets ministerielt
udpegede medlem, har fredningsnævnet besluttet en tidsbegrænset dispensa
tion og dermed midlertidig lovliggørelse af det opførte shelter.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972
om fredning af arealer ved Sønderup Ådal, der er en landskabsfredning med
bestemmelser om, at der ud over uvæsentlige tilbygninger til landbrugsbyg
finger tillades de for landbrugsdriften nødvendige nybygninger, der ikke i
størrelse afviger væsentligt fra disse. Udgangspunktet er ved disse nybygnin
ger, at de placeres i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger.

Vesthimmerlands Kommune har i udtalelse anført blandt andet, at det opstil
lede shelter er ca. 8 m2, 1,70 meter højt og placeret op til en eng om en
mindre sø. Shelteret er opført i sort træ og med sort tagpaptag.

Det oplyses endvidere, at shelteret er beliggende i Natura2000-område, hvor
søen og de tilstødende enge ikke er kortlagt som habitatnaturtype, og på den
baggrund vurderer kommunen, at shelteret ikke vil påvirke naturtyper, der er
på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. Det er sandsynligt, at bil
ag IV arterne spidssnudet frø og odder lever i henholdsvis den lille sø og
områdets vandløb og enge. Det pågældende shelter vil ikke påvirke arternes
ynglested eller fødesøgning.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 31.
august 2015. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dom
mer Torben Bybjerg Nielsen og det kommunalt udpegede medlem Henrik
Dalgaard. Sagen er efterfølgende blive forelagt det ministerielt udpegede
medlem, der havde meldt forfald. For Vesthimmerlands Kommune mødte
Signe Skov Andersen og for Danmarks Naturfredningsforening mødte
Svend Dahl. Ejeren, Flemming Buus, var mødt.

Ejeren oplyste, at shelteret oprindeligt i 2009 blev bygget til brug for famili
ens bøi-n, men i dag hovedsagelig benyttes til vinteropbevaring af havemøb
ler.

Vesthimmerlands Kommune henviste til de fremsendt skriftlige bemærknin
ger.
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Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at shelteret er opført i strid
med fredningen, men at man ville se velvilligt på en tidsbegrænset dispensa
tion.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer ved Sønderup Ådal er en landskabsfredning med
bestemmelse om, at der ikke må opføres bygninger, bortset fra i helt særlige
tilfælde nødvendige landbrugsbygninger i umiddelbar nærhed af bestående
landbrugsbygninger. Det ansøgte kræver derfor fredningsnævnets dispensa
tion i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter frednings
nævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod
fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at
fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden
for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan
endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Sagen har været drøftet med nævnets ministerielt udpegede medlem.

Det er det samlede fredningsnævnets opfattelse, at det opførte shelter er
beliggende meget tæt på engarealeme ned til ådalen og i en vis afstand for
de bestående bygninger. Nævnet vurderer derfor, at etableringen af shelteret
er i strid med fredningens formål. Efter en samlet bedømmelse finder
nævnet dog intet til hinder for, at der meddeles ejendomsejeren en passende
tid til at få fjernet shelteret. Shelteret skal derfor fjernes inden for en
periode, der fastsættes til 4 år fra den endelige afgørelse.

Klagevej ledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
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varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miii øklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miii øklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er
færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at
den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf.
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Torben Bybjerg Nielsen.

Denne afgørelse sendes til:

1. Poul Roesen,
2. Henrik Dalgaard,
3. Naturstyrelsen København,
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Signe Skov Andersen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vi Svend Dahl,
7. Dansk Omitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Flemming Buus.
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Nordjyllands Fredningsnævn Sydøstlig del  
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 25. oktober 2018 

 

FN-NJS-33-2018: Ansøgning om lovliggørelse af maskinhus. 

Fredningsnævnet har den 2. august 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget videresendt ansøgning 
om lovliggørelse af opført maskinhus på matr.nr. 6e Skivum by, Skivum, beliggende Østerkrat 9, 9620 
Skivum. Ansøgningen er indsendt af Lene Schmidt. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele lovliggørelse af det opførte 
maskinhus. Begrundelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer i 
Sønderup Ådal Sydøst, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må opføres nye 
bygninger bortset fra de til landbrugsdriften nødvendige bygninger, når de opføres i umiddelbar tilknytning 
til eksisterende bygninger. Såfremt dette ikke er tilfældet kan fredningsnævnet kun meddele dispensation 
efter at have forelagt sagen for Danmarks Naturfredningsforening. 

Det anføres endelig i afgørelsen, at ved fortolkning af afgørelsen skal det afgørende være, at det smukke 
landskab efter nævnets skøn, skæmmes mindst muligt. 

Det fremgår af ansøgningen, at maskinhuset er 20 m langt og 7 meter bredt. Højden varierer pga. 
terrænforskel, men er 2,80 meter mod syd og 3,60 meter mod nord hvor det er højest. Huset er placeret 3 
meter fra skel og opført i træbeklædning på væggene og metalplader på taget. Ejendommen er for ejeren 
et mindre fritidslandbrug. 

 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ses foto af bygningen. Nedenfor ses situationsplan på ejendommen, hvor det ansøgte maskinhus 
er den mest rektangulære bygning i forhold til hovedbygningen: 

 

 

Det er overfor nævnet oplyst, at bygningen er delvist beliggende i Natura2000- område. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse. Fredningsnævnet var mødt ved 
formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det 
kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Vesthimmerlands Kommune mødte Magnus Bøgh 
Enevoldsen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Karen Steffensen. Ejeren var mødt ved 
ægtefællen, Jens Bjørn Schmidt. 
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Jens Bjørn Schmidt oplyste, at maskinhuset er bygget omkring 1998/1999 og anvendes fast til brug for hans 
landbrugsmæssige drift af ejendommen. Han var ikke klar over, at bygningen delvis ligger på fredet areal, 
men blev opmærksom herpå i forbindelse med et påtænkt salg af ejendommen.  

Vesthimmerlands Kommune havde ingen fredningsmæssige bemærkninger til det ansøgte. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. august 2018 protesteret mod det ansøgte under hen-
visning til, at bygningen er beliggende i fredet område, og at der er mulighed for at placere bygningen uden 
for det fredede område.  På den under mødet fremkomne baggrund havde Danmarks Naturfrednings-
forening dog ingen bemærkninger. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer i Sønderup Ådal Sydøst betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i 
strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet meddeler lovliggørende tilladelse til det opførte maskinhus, der blev opført omkring 
1998/1999. Bygningen kunne være anlagt udenfor det fredede areal, men nævnet lægger vægt på, at 
bygningen er beliggende i kanten af fredningen og i naturlig tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, 
og at bygningen anvendes til landbrugsmæssig drift.  Der lægges tillige vægt på, at bygningen er beliggende 
således i terrænet, at den kun i begrænset omfang syner ude fra selve fredningsarealerne. Dertil kommer 
værdispildsbetragtninger. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus/
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                                              

Torben Bybjerg Nielsen 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritzen, 
3. Miljøstyrelsen, København, 
4. Vesthimmerlands Kommune, att. Magnus Bøgh Enevoldsen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Aalborg –Himmerland, 
12. Lene Schmidt 

 

 



1 
 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 27. februar 2019 

FN-NJS-52-2018: Ansøgning om læskur til dyr. 

Fredningsnævnet har den 30. november 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om an-
søgning om lovliggørelse af opført læskur til dyr på matr.nr. 7e Skivum by, Skivum, beliggende Østerkrat 11, 
9240 Nibe. Ansøgningen er indsendt af Sten Gunner Nørgaard. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen 
fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved 
Sønderup Ådal, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ud over særlige bestemmelser 
vedrørende driftsmæssigt nødvendige tilbygninger ved landbrugsejendomme, hvor bebyggelse i tilknytning 
til allerede eksisterende bygninger kan tillades, ikke må bebygges og der må ikke opføres skure, boder eller 
andre skæmmende indretninger. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 

Det fremgår, at der søges om lovliggørelse af et læskur, der er opført i 2008 i træplader/metalplader og 
med metalplader på taget. Længden er 12 meter, bredden 10,5 meter og højden 2,6 meter. Siderne på 
skuret er åbne. 

Situationsplan over de berørte bygninger ses neden for. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at læskuret er opført i det fredede område, og anser skuret som nød-
vendig for landbrugsdriften på ejendommen. Bygningen oplyses at være omfattet af Natura2000-område 
15; Nibe Bredning, Halkær Ådal samt Sønderup Ådal. Kommunen vurderer, at bygningerne ikke vil påvirke 
Natura2000-området negativt. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. december 2018 tilkendegivet, at den ikke har bemærk-
ninger til den ansøgte lovliggørelse. 

Miljøstyrelsen har i mail af 14 februar 2019 nærmere oplyst, at ejendommen ifølge BBR er en landbrugs-
ejendom på 108591 m2 med et stuehus på 170 m2 , værksted på 30 m2 , driftsbygning på 90 m2 , carport på 
50 m2 og et maskinhus/garage på 118 m2 . 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. februar 2019. I besigtigelsen 
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede med-
lem, Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Vesthimmerlands Kommune 
mødte Susan Hangstrup. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Svend Skriver Dahl. Ejeren Sten 
Gunner Nørgaard var mødt. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Situationsplan: 

 

Ejeren oplyste, at det ansøgte skur indtil for et års tid siden blev anvendt som ly for deres islandske heste. 
Lige nu har de ikke heste, bl.a. fordi de påtænker at sælge ejendommen. Der er kontakt til et par, der gerne 
vil have heste igen på ejendommen. Kan ejendommen ikke umiddelbart sælges, er det sandsynligt, at de 
igen vil anskaffe sig ponyheste. 

Danmarks Naturfredningsforening bemærkede ved nærmere eftersyn, at det er voldsomt med et 4. byg-
ningsværk på stedet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  
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Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele di-
spensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke 
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som om-
rådet er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i 
strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lagde til grund, at læskuret er opført af hensyn til dyrevelfærd, når der har været heste på 
ejendommen, og der er efter det oplyste en nærliggende mulighed for, at læskuret også i fremtiden vil skul-
le anvendes på denne måde. Nævnet kunne på den baggrund samt under hensyntagen til, at det ansøgte er 
beliggende i den yderste kant af fredningen og sammenbygget med de øvrige bygninger på ejendommen, 
meddele dispensation på vilkår at der på intet tidspunkt, heller ikke efter ejerskifte, isættes sider i skuret 
eller isættes vinduer. Det er således en betingelse, at læskuret forbliver uændret og kun anvendes til læ-
skur. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgø-
relsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 
eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekrea-
tive interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbe-
taler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentlig-
gør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes 
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
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tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Føde-
vareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt for-
handlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlin-
ger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- 
og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Føde-
vareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen 
trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er ud-
løbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                                       

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritzen, 
3. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-P21-1-18, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Sten Gunner Nørgaard. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 27. februar 2019 

FN-NJS-51-2018: Ansøgning om dispensation til opført garage og brændeskur. 

Fredningsnævnet har den 30. november 2018 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse 

med ansøgning om lovliggørelse af opført garage og brændeskur på matr.nr. 9c Skivum by, Ski-

vum, beliggende Østerkrat 11, 9240 Nibe. Ansøgningen er indsendt af Jens Jørgen Kristiansen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele en tidsbegrænset dispensation. Begrun-

delsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer 

ved Sønderup Ådal, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ud over særlige be-

stemmelser vedrørende driftsmæssigt nødvendige tilbygninger ved landbrugsejendomme, ikke må 

bebygges og der må ikke opføres skure, boder eller andre skæmmende indretninger. Terrænformer-

ne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at der er landbrugspligt på ejendommen. 

Det fremgår, at der søges om lovliggørelse af en carport/garage, der er opført i 2008 i en længde på 

13 meter, bredde på 8 meter og en højde på 3,5 meter. Afstanden fra hovedhuset til garagen er ca. 

40 meter. 

Brændeskuret er opført i 2015 uden vægbeklædning og i en længde på 24 meter, bredde på 4 meter 

og en højde på 2,5 meter. Der er et brændely helt tæt op ad en bygning og ét nogle få meter derfra. 

Situationsplan over de berørte bygninger ses nedenfor. 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at brændeskuret er opført delvist på grænsen til det fredede 

område, og anser ikke skuret, men garagen som nødvendig for landbrugsdriften på ejendommen. 

Begge bygninger oplyses at være omfattet af Natura2000-område 15; Nibe Bredning, Halkær Ådal 

samt Sønderup Ådal. Kommunen vurderer, at bygningerne ikke vil påvirke Natura2000-området 

negativt. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 17. december 2018 tilkendegivet, at placeringen af 

garagen er klart i strid med fredningen samt, at kommunen i øvrigt har den praksis, at der maksimalt 

må være 20 meter mellem bygningerne på en ejendom. Der kan derfor ikke anbefales dispensation 

til garagen, medens der ikke er bemærkninger mod dispensation vedrørende brændeskuret, der an-

ses for beliggende med en minimal overskridelse af fredningsgrænsen. 

Miljøstyrelsen har i mail af 14 februar 2019 tilkendegivet, at der ikke i ansøgningsmaterialet ses at 

være anført argumenter for, at garagen ikke kunne være opført uden for det fredede område. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. februar 2019. I besigti-

gelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt 

udpegede medlem, Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritzen. For Dan-

marks Naturfredningsforening mødte Svend Skriver Dahl. Ejeren Jens Jørgen Kristiansen var mødt. 

Situationsplan: 

 

Ejeren oplyste, at han anvender garagen til bil og maskiner til brug for den skovdrift, der er på ejen-

dommen. Til ejendommen hører ud over skovdriften 3 marker, hvor han tager høslet. For så vidt 

angår brændelyet er han indstillet på at fjerne det, der ligger i fredningen når det brænde, der er deri, 

er opbrugt. 
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Danmarks Naturfredningsforening bemærkede supplerende, at der er stor afstand fra hovedbygning 

til garagen. Garagen bør derfor fjernes. Det kunne dog ved en evt. dispensation anbefales, at det 

som vilkår stilles, at garagen fjernes ved ejerskifte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensati-

on i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispen-

sation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, 

der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger læg-

ge til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger til grund, at ejeren som lovet vil fjerne det brændely, der er beliggende i 

fredningen, når det er tomt for brænde, og ejeren har oplyst, at der vil være tale om en relativt kort 

tidshorisont. Fredningsnævnet er tilfreds med denne tilkendegivelse og kan godkende, at brændelyet 

bliver liggende, indtil brændet er brugt op.  

Herudover kan fredningsnævnet meddele dispensation til og dermed lovliggørelse af garagen, dog 

kun på vilkår, at den fjernes ved ejerskifte, og at der indtil da etableres og opretholdes en slørende 

beplantning i forhold til indkik fra ådalen. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 

uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 



4 
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskre-

det klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødeva-

reklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 

er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 

at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørel-

sesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bort-

falder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                           

Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritzen, 
3. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-P21-9-18, 
4. Miljøstyrelsen, København, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Jens Jørgen Kristiansen. 

 



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 6. august 2019 

 

 

 

 

FN-NJS-22-2019: Ansøgning om dispensation til ændret facadebeklædning ved Skivum Krat. 

Fredningsnævnet har den 11. juni 2019 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at ændre facadebeklædningen på matr.nr. 49 Skivum By, Skivum, 

beliggende Østerkrat 15, 9541 Suldrup. Ansøgningen er indsendt af ejendommens ejer, Mads Skibdal.  

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse ved formandsafgørelse i medfør af 

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5, idet det ansøgte skønnes at være af underordnet 

betydning i forhold til fredningen. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om 

fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved Sønderup Ådal, der 

har til formål at bevare områdets landskabelige skønhed samt med bestemmelse om, at eksisterende 

ejendommes ydre alene kan ændres med nævnets godkendelse. 

Det fremgår af ansøgningen, at den eksisterende ejendom ønskes beklædt med træ og malet sort 

alternativt beklædes med ubehandlet lærk, eventuelt opretholdt med hvid farve som i dag, hvor huset 

fremstår med pudset facade. 

Vesthimmerlands Kommune har anført bl.a., at ejendommen er beliggende i Natura2000-område nr. 

15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal samt, at den påtænkte facadeændring ikke vil 

påvirke naturtyper eller arter på udpegningsrundlaget for Natura2000-området. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 18. juni 2019 anført, at der ikke er bemærkninger til 

det ansøgte ud over, at man vil foretrække beklædning med lærk. 

Nedenfor ses henholdsvis ejendommens udseende for så vidt angå en enkelt facade efter 

træbeklædning og ejendommens nuværende udseende. 

Fredningsnævnets afgørelse 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


 

Fredning af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, 

meddele dispensation til det ansøgte. Det ses ikke, at nogen af de ansøgte muligheder vil udgøre en 

forringelse i forhold til det nuværende udseende. Nævnet vil derfor ikke fordre, at den ene løsning 

anvendes frem for den anden. 

 



 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 
miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 



 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist 
for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                    

Torben Bybjerg Nielsen 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Lauritzen, 
3. Miljøstyrelsen, Odense, 
4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-2-19, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Svend Dahl, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/Flemming Thorning Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Mads Skibdal. 



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 

 

Den 27. november 2019 

 

 

 

FN-NJS-42-2019: Ansøgning om lovliggørelse af skur. 

Fredningsnævnet har den 10. oktober 2019 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om lovliggørelse af et opført skur på matr. nr. 4e Skivum By, Skivum, beliggende Østerkrat 

5, 9240 Nibe. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele en tidsbegrænset dispensation på 

nærmere vilkår. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets 

afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer 

ved Sønderup Ådal, der har til formål at bevare arealerne i deres daværende tilstand og med 

bestemmelser om, at er ikke må opføres skure, bortset fra nødvendige læskure til kreaturer – boder 

eller andre skæmmende indretninger. Undtaget herfra er de for landbrugsdriften nødvendige 

bygninger, der opføres i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger og som ikke i 

henseende til størrelse afviger væsentligt fra disse. 

Det er om skuret oplyst følgende dimensioner: 
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Skurets beliggenhed set fra ådalen: 



 

 

Vesthimmerlands Kommune oplyser, at området er beliggende i Natura2000-område nr. 15, Nibe 

Bredning, Halkær ådal og Sønderup ådal. Det vurderes, at den opførte bygning ikke vil påvirke 

naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området, Det er sandsynligt, at bilag IV-

arterne spidssnudet frø og odder lever ved sø, vandløb og enge i ådalen. Det opførte skur ligger uden 

for de beskyttede naturområder, hvor disse arter lever, og vil derfor ikke påvirke arternes ynglested 

eller sted for fødesøgning. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. november 2019. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det 

ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Kurt Friis Jørgensen, 

Vesthimmerlands Kommune ved Signe Skov Andersen, samt Danmarks Naturfredningsforening ved 

Sten Søndergaard. Ejeren Martin Toft var mødt. 

Fredningsnævnets formand pointerede, at det ikke er tilladt at opføre nogen form for bygninger, 

medmindre de kan henføres under undtagelsesbestemmelsen om, at bygningen er nødvendig af 

hensyn til ejendommens landbrugsmæssige drift. 

Ejeren oplyste om skuret, at han ved overtagelse af ejendommen for 3 ½ år siden ikke var bekendt 

med, at det ikke var godkendt af fredningsnævnet. Han har på ortofotos kunnet se, at skuret er bygget 

omkring 2010/2011. Ejendommen er på 23 ha, hvorfor han mener, at der er landbrugspligt på 

ejendommen. Han vil med tiden drive ejendommen bl.a. med skov og får i den forbindelse brug for 

skuret til opbevaring af maskiner. Han skal også holde ejendommens græsarealer, hvilket også kræver 

maskinplads. Han er bekendt med, at et shelter på ejendommen efter fredningsnævnets afgørelse 



 

skulle have været fjernet, men jordbunden har været for blød til at bære den nødvendige tunge 

maskine, der skal bruges dertil. 

Vesthimmerlands Kommune havde ingen bemærkninger, men vil undersøge, hvorvidt ejendommen 

har landbrugspligt og meddele fredningsnævnet dette. 

Danmarks Naturfredningsforening oplyste, at man principielt er imod dispensation i strid med 

fredningen, men såfremt ejendommen har landbrugspligt, vil man være indstillet på at acceptere 

skuret i den nuværende ejers ejertid, dog på betingelse af, at shelteret fjernes. 

Vesthimmerlands kommune har efter mødet meddelt, at ejendommen er belagt med landbrugspligt. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger, herunder 

oplysninger fra behandlingen af den tidligere dispensationssag, lægge til grund, at en dispensation 

ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

Fredningsnævnet lægger vægt på, at ejendommen er pålagt landbrugspligt, og at ejeren efter det 

oplyste skal bruge skuret til ejendommens drift og vedligehold i bredere forstand. På dette grundlag 

kan nævnet dispensere til, at skuret efter den nuværende ejers påtænkte brug bliver stående i denne 

ejers ejertid. Der er således ikke tale om en generel dispensation til at tillægge et skur til ejendommens 

bebyggelse. Skuret skal således fjernes, når den nuværende ejer afhænder ejendommen. Det er 

desuden en forudsætning, at der opretholdes skærmende beplantning bag skuret ned mod åen. 

Det forudsættes endelig, at shelteret fjernes snarest muligt. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 



 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse 

ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises 

som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet 

af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den 

påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, 

der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog 

ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er 

indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin 

klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales 

dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 

tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft 

et afgørelsesudkast i partshøring. 

 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                              

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 



 

1. Poul Roesen, 

2. Kurt Friis Jørgensen 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.02-P25-25-19, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Steen Søndergaard 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Betinna Thømming Toft og Martin Toft. 

 



Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 9968 8461 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Den 17. marts 2020 

 

FN-NJS-3-2020: Ansøgning om tilladelse til etablering af gydebanker ved Hyldal Mølle. 

Fredningsnævnet har den 24. januar 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om tilla-

delse til at etablere gydebanker på matr.nr. 1 Hyldal By, Suldrup, der ejes af Hans Flyger Rasmussen. Ansøg-

ningen er fremsendt til kommunen fra Lystfiskerforeningen for Binderup Aa. 

Fredningsnævnet har efter at have modtaget bemærkninger fra Rebild Kommune og Danmarks Naturfred-

ningsforening, truffet afgørelse uden besigtigelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved Søn-

derup Ådal Sydøst, der er en tilstandsfredning blandt andet med bestemmelse om, at ændring af vandlø-

bet, herunder opstemning, regulering og udretning ikke må findested. Den fredede åstrækning må ikke for-

urenes. 

Rebild Kommune oplyser om projektet, at gydebankerne vil få en længde på 3-4 meter og med en bredde 

svarende til bækkens bredde. Gydebankerne vil blive ca. 30 cm høje, hvoraf de ca. 20 cm vil være gravet 

ned i vandløbsbunden. Gruset, der vil blive anvendt, vil være sammensat efter kommunens anbefalinger. 

Rebild Kommune oplyser om Natura2002-forhold, at strækningen er placeret inden for Natura2000-område 

nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Kommunen vurderer, at etablering af gydebankerne 

ikke vil have negativ påvirkning på områdets udpegningsgrundlag og bilag IV-arter, da projektet sigter mod 

at forbedre vilkår for fisk og smådyr i vandløbet. 

 

Ovenfor ses den samlede strækning, hvor der etableres gydebanker. 

Rebild Kommune er positivt indstillet over for projektet. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 4. marts 2020 oplyst, at man har ingen bemærkninger til det 

ansøgte. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk


Det er oplyst, at lodsejer Hans Flyger Rasmussen har meddelt accept. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. Det er endvidere en forudsætning, at en dispensation ikke strider imod 
lovens § 50, stk. 2 og eller 3. 
 
Fredningsnævnet finder, at det ansøgte må antages ikke at være i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, 
stk.2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte angår en beskeden aktivitet, der ikke strider mod  
fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden alene, jf. forretningsordenens § 10, stk. 5, da det ansøgte er af underordnet 
betydning i forhold til fredningen. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 

interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med 
klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede 
afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises 
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- 
og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og 

http://www.naevneneshus.dk/
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Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med 
afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager 
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, 
at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, 
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

 

                                                            
Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Munk, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Rebild Kommune, att. Joanna Birch Lauridsen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Hans Flyger Rasmussen. 

 



 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 

Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

telefon 9968 8461 

mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   
 

 

Den 3. juni 2020 

 

 

FN-NJS-14-2020: Ansøgning om dispensation til  hydrologisk projekt i Sønderup Ådal. 
 

Fredningsnævnet har den 11. maj 2020 og 27. maj 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse om 

ansøgning om tilladelse til at gennemføre et vandplansprojekt/faunapassage på matr.nr. 2n, 1a, 2i 

Rebstrup By, Sønderup samt matr.nr. 1d Astrup By, Giver alle ved Sønderup Å. Ansøgningen 

oprindeligt er indsendt af Aquapri Danmark A/S. 

 

Fredningsnævnet har behandlet sagen uden besigtigelse som en formandsafgørelse i medfør af 

forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk.5. 

 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved 

Sønderup Ådal Sydøst, der er en tilstandsfredning, som har bestemmelse om, at ændring af vandløbet, 

herunder ved opstemning, uddybning, regulering og udretning ikke må findested, ligesom den fredede 

åstrækning ikke må forurenes. 

Rebild Kommune henviser til udarbejdet rapport om projektet, hvoraf fremgår blandt andet, at der 

ønskes skabt fri passage ved opstemning i Sønderup Å ved Rebstrup Fiskeri for derved at skabe dels 

god økologisk tilstand, dels gunstig bevaringstilstand for beskyttede arter. Det oplyses, at spærringen 

ved dambruget er centralt beliggende i hovedløbet og udgør den sidste alvorlige spærring i vandløbet: 

 
 

Det oplyses supplerende, at fjernelse af opstemningen ved Rebstrup Fiskeri giver et stort løft for 

levestederne for dyre- og plantelivet tilknyttet vandmiljøet, ligesom det genskaber vandløbets 

kontinuitet. Rebild Kommune sikrer ved tiltaget blandt andet sikring af dambrugets fortsatte drift. 
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Kommunen vil fjerne den kunstige opstemning, der ligger ved dambrugets indløb og genskabe 

naturlige fald- og bundsubstratforhold i Sønderup Å samt naturlig hydrologi i ådalen opstrøms 

dambruget. Opstemningen ved Rebstrup Fiskeri består i at dambruget via en 1,10 meter høj 

opstemning indtager vand fra Sønderup Å til produktion af regnbueørred. Dambruget har derudover 

vandindtag fra dræn og boring. 

Opstemningen bevirker, at der i dag findes et stejlt stryg med lokalt op til 20-25 o/oo fald, hvor det 

naturligt er ca. 2 o/oo for strækningen. Derudover findes en ca. 1000 meter lang strækning opstrøms 

vandindtaget, der er stuvningspåvirket og hvor strømhastigheden er unaturligt lav, så den naturlige 

sten og grusbund overlejres af sand og mudder. 

 

 
Ovenfor ses nuværende indretning og vandindtag ved Rebstrup Fiskeri, og som medfører en 

manglende kontinuitet i vandløbet. 

Endelig oplyses, at det nuværende stryg bevirker store strømhastigheder i det relativt store vandløb, 

som dermed kan hindre svage svømmere i at passere. 

Kommunen oplyser faunapassageløsningens resultat således: 

 Sønderup Å forbliver i sit naturlige leje, 

 Dambrugets vandindtag flyttes ned til dambrugets udløb, 

 Vandindtaget til dambruget afgitres for at fjerne indtag af flora og fauna fra Sønderup Å, 

 Opstemningen på 110 cm fjernes og faldet på stryget over en 250 meter lang strækning forbi 

dambruget reduceres, så der skabes naturligt fald- og sedimentforhold samt naturlig hydrologi 

i ådalen opstrøms dambruget, 

 Der udlægges grus og sten på strækninger i stuvezonen, hvor dette er nødvendigt. Hvor det 

findes i forvejen genanvendes det. 

 Eventuelle afværgeforanstaltninger ved afbrydelse af drænvandstilførsel til dambruget. 



 

 
 

Rebild Kommune oplyser, at projektstrækningen er placeret inden for Natura2000-område nr. 15 – 

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og arealfredning Sønderup Ådal Sydøst. Kommunen 

tilkendegiver, at den vil meddele dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, idet det 

vurderes, at projektet vil medføre forbedrede for fisk og smådyr. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 19. maj 2020 tilkendegivet, at der ikke er 

indvendinger mod projektet. 

De berørte lodsejere har skriftligt meddelt samtykke til det ansøgte projekt. 

 

Fredningsnævnets afgørelse. 

Fredning af arealer i Sønderup Ådal Sydøst betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 

dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet lægger på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte materiale, til 

grund, at den påtænkte ændring vil betyde mere naturlige strømforhold, ligesom projektet vil være til 

gunst for fisk og smådyr i vandløbet. Projektet må derfor anses for værende i overensstemmelse med 



 

fredningen og dens formål. Herefter og idet der foreligger accept fra lodsejerne, meddeler 

fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 

Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 



 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

                                                             
 

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Munk, 

3. Rebild Kommune, j.nr. 01.05.10-P25-1-20, 

4. Miljøstyrelsen, 

5. Danmarks naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Michael Wulff, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Aquapri Denmark A/S, 

13. Thomas Agerbo Rafaelsen, 

14. advokat Christian Porsborg Gatten som kurator vedrørende ejendommen, Sønderhedevej 7, 

Nibe, 

15. Gitte Nielsen, 

16. Jens Peter Kragelund. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

Den 21. september 2020 

 

FN-NJS-34-2020: Ansøgning om tilladelse til etablering af gydebanker ved Sønderup Ådal. 

Fredningsnævnet har den 24. januar 2020 og senest den 7. juli 2020 fra Rebild Kommune modtaget udtalelse 
om ansøgning om tilladelse til at etablere gydebanker på matr.nr. 1r, 1q, 2a og 1o Østrup Mark, Suldrup og 
48g, 48e og 22 Skivum By, Skivum, der ejes af en række lodsejere, Jens Linnemann Nielsen, Ole Engel Peder-
sen, Steffen Skov Nedergaard, Karl Ole Bisgaard og Hans Flyger Rasmussen. Ansøgningen er indsendt af Lyst-
fiskerforeningen Binderup Aa. 

Fredningsnævnet har efter at have modtaget bemærkninger fra Rebild Kommune og Danmarks Naturfred-
ningsforening, truffet afgørelse uden besigtigelse som formandsafgørelse i medfør af forretningsorden for 
fredningsnævn § 10, stk.5. Begrundelsen for afgørelse fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets 
afgørelse. 

Sagens baggrund 

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer ved Sønde-
rup Ådal Sydøst, der er en tilstandsfredning blandt andet med bestemmelse om, at ændring af vandløbet, 
herunder opstemning, regulering og udretning ikke må findested. Den fredede åstrækning må ikke forurenes. 

Rebild Kommune oplyser om projektet, at gydebankerne vil få en længde på 3-4 meter og med en bredde 
svarende til bækkens bredde. Gydebankerne vil blive ca. 30 cm høje, hvoraf de ca. 20 cm vil være gravet ned 
i vandløbsbunden. Gruset, der vil blive anvendt, vil være sammensat efter kommunens anbefalinger. 

Rebild Kommune oplyser om Natura2002-forhold, at strækningen er placeret inden for Natura2000-område 
nr. 15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Kommunen vurderer, at etablering af gydebankerne 
ikke vil have negativ påvirkning på områdets udpegningsgrundlag og bilag IV-arter, da projektet sigter mod 
at forbedre vilkår for fisk og smådyr i vandløbet. 

 

Ovenfor ses den samlede strækning, hvor der etableres gydebanker. 
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Strækningen er delt op i tre dele: 

 Strækning 1, hvor vandløbet efter spuling nu er 5-7 meter bredt på en strækning på ca. 40 meter, og 
hvor der udlægges 4 grusbanker i et mønster, der følger den nuværende fordeling af grusbanker. Hver 
banke er ca. 5x5 meter og med et ca. 20 cm. Tykt gruslag. 

 Strækning 2, hvor der inden udlægning af grus fjernes en samling store sten i bund og sider. Vandløbet 
vil blive 4 meter bredt på en strækning på ca. 40 meter. Der udlægges 2 grusbanker i hele vandløbets 
bredde. Hver banke er ca. 15 meter lang, og der udlægges ca. 25 cm. Tykt gruslag.  

 Strækning 3, hvor store sten fjernes i bund og sider. Vandløbet er 5-8 meter bredt og med en 
strækning på ca. 80 meter, og hvor der udlægges 8 grusbanker i et mønster, der følger den naturlige 
udformning og fordeling af grusbanker i Sønderup. Hver banke er ca. 5x5 meter, og der udlægges et 
25-30 cm tykt gruslag.  

 

Rebild Kommune er positivt indstillet over for projektet. 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 4. marts 2020 oplyst, at man ingen bemærkninger har til det 
ansøgte. 

Det er oplyst, at alle lodsejere har meddelt accept af projektet. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Hegedal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte 
ikke strider mod fredningens formål. Det er endvidere en forudsætning, at en dispensation ikke strider imod 
lovens § 50, stk. 2 og eller 3. Fredningsnævnet finder, at det ansøgte må antages ikke at være i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
 
Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte angår en beskeden aktivitet, der ikke strider mod  
fredningens formål, hvorfor der meddeles dispensation til det ansøgte. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
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pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med 
klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når 
gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede 
afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises 
som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- 
og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 
at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med 
afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager 
trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, 
at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, 
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 
 

                                                                                       
               Torben Bybjerg Nielsen 

 
 
 
Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 
2. Jens Munk, 
3. Miljøstyrelsen, 
4. Rebild Kommune, att. Joanna Birch Lauridsen, 
5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 
7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 
10. Friluftsrådet, centralt, 
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 
12. Hans Flyger Rasmussen 
13. Jens Linnemann Nielsen, 
14. Ole Engel Pedersen, 
15. Steffen Skov Nedergaard,  
16. Karl Ole Bisgaard, 
17. Lystfiskerforeningen Binderup Aa v/Uffe Westerberg 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 22. juli 2021 

 

FN-NJS-18-2021: Ansøgning om bygningsmæssige ændringer, opførelse af drivhus samt om 

tilladelse til ny beplantning på adressen Skivum Østerkrat 5, 9240 Nibe. 

 

Fredningsnævnet har den 27. april 2021 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om an-

søgning om tilladelse til at foretage bygningsmæssige ændringer, opførelse af drivhus samt beplant-

ning på matr.nr. 4e Skivum By, Skivum, beliggende Skivum Østerkrat 5, 9240 Nibe. Ansøgningen er 

indsendt af Martin Toft. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at dispensere til det ansøgte. Begrun-

delsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer 

ved Sønderup Ådal, der er en tilstandsfredning med bestemmelser om at:  

”Beplantning med træer og buske må foretages til bevaring af eksisterende bevoksning, dog således 

at løvtræsarealer kun tillades genplantet med løvtræer. Uden for bestående skov og plantage vil fred-

ningsnævnet undtagelsesvis, navnlig hvor hensynet til udsigt ikke gør sig gældende, kunne tillade 

nyplantning. Plantning af nødvendige læhegn er dog tilladt.   

Med hensyn til byggeri til landbrugsformål gælder, at større om- og tilbygninger samt opførelsen af 

nye bygninger, der er nødvendige for driften af bestående landbrug, ikke må foretages uden fred-

ningsnævnets godkendelse af tegninger, der viser placering og udseende. Ved om- og tilbygning af 

landbrugsbygninger til anden anvendelse end den landbrugsmæssige, kræves tilladelse, der kan næg-

tes, hvis om- og tilbygningen vil medføre væsentlige ændringer i vedkommende bygnings ydre frem-

træden.  

Vedrørende andet byggeri bemærkes, at eksisterende huse kan ombygges med nævnets godkendelse, 

der dog kan nægtes, hvis ombygningen vil medføre væsentlige ændringer i husets ydre fremtræden.”   

 

Der ansøges om: 

1. Ændring i beboelseshusets facade fra rødt mursten til pudset og hvidmalet.  

 

2.  Etablering af en port ved starten på indkørslen 

 

3. Etablering af drivhus  
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4. Etablering af frugtplantage med mindre bevoksning af gran 

 

Neden for ses situationsplan: 

 

 

Vesthimmerlands Kommune bemærker til det ansøgte: 

”… 

Ad 1, Facade. Kommunen har vurderet, at den ønskede ændring i husets ydre fremtræden kræver en 

godkendelse fra Fredningsnævnet. 

Ad 2, Port. Ansøger ønsker at opføre en port primært af sikkerhedsmæssige årsager. Det giver en 

tryghed at der ikke kan komme fremmede biler ned til den afsidesliggende beboelse. Kommunen har 

vurderet, at porten kræver dispensation fra fredningsbestemmelserne.  

Ad 3, Drivhus. Det er af hensyn til fredningen, at ansøger ønsker at placere drivhuset så langt fra 

beboelsen. Et drivhus nede ved beboelsen vurderes mere skæmmende i forhold til ådalens landskab. 

Kommunen har vurderet, at det kræver en dispensation fra fredningsbestemmelserne.  

Ad 4, Plantage + granbevoksning. Ansøger ønsker at omdanne en mark i omdrift til frugtplantage. 

Ansøger ønsker at lave et mindre område med grantræer af hensyn til vildtet. Ansøger er villig til at 

plante naturligt hjemmehørende nåletræer (skovfyr og taks). Til gengæld tilbyder ansøger at fjerne 

nogle store graner nede i ådalen (ved huset og inde i stilkegekrattet), så der netto bliver et flottere 

ålandslandskab. Kommunen har vurderet at beplantningen kræver en dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne. 

Kommunen oplyser yderligere vedrørende Natura2000 og bilag IV-arter at ejendommen ligger in-

denfor Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Den påtænkte 
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facadeændring og de to mindre byggerier vil ikke påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrund-

laget for Natura 2000-området. Byggerierne ønskes ikke indenfor de områder der er med kortlagt 

habitatnatur (stilkege-krat). Kommunen vurderer at byggerierne og facadeændringen er ubetydelige i 

forhold til at kunne have en væsentlig påvirkning på bilag IV-arter eller disses raste- eller yngleom-

råder. 

Fredningsnævnet behandling af sagen 

Fredningsnævnet har behandler sagen på et møde med besigtigelse den 21. juni 2021. I besigtigelsen 

deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede 

medlem Poul Roesen. Det kommunalt udpegede medlem Jens Lauritsen var forhindret i at deltage i 

besigtigelsen, men er bekendt med sagen og har ikke efterfølgende ytret sig mod ansøgningen.  

For Vesthimmerlands Kommune mødte Susan Hangstrup.  

Ejeren Martin Toft var mødt. 

Ejeren foreviste de forskellige steder på ejendommen, som ansøgningen vedrører. 

1. Ejeren ønsker at vandskure og hvidmale facaderne. 

 

2. Ejeren oplyste, at der allerede forefindes elkabler i jorden. Der skal således ikke ved etablering 

af en låge med el-lukkefunktion foretages terrænændringer. Han ønsker at etablere to murede 

søjler, gerne et stykke nede ad grusvejen mod huset på et sted i en runding, således at porten 

ikke vil kunne synes i landskabet. 

 

3. Ejeren forviste den mark, beliggende vest/nordvest for ejendommen og tæt på grusstiens be-

gyndelse mod ejendommen. Drivhuset vil blive 16 m2 og ikke synligt fra området. (3,70 x 

4,40 meter). Han vil muligvis gerne rykke drivhuset lidt mere ind på midten af arealet end vist 

på kortet.  

 

4. Etablering af en frugtplantage samt en mindre granbevoksning på samme markareal, hvor 

drivhuset ønskes etableret. Frugttræerne vil blive en blanding af æbler, pærer, blommer, kir-

sebær, hvortil kommer diverse frugtbuske i en passende afstand. Granbeplantningen vil blive 

på 30x40 meter etableret i en trekant i en lavning i markens vestlige hjørne. Da den vil blive 

beliggende i en lavning, vil den ikke kunne ses fra området. Tilplantningen vil være til gavn 

for vildtet i området, idet de kan søge ly her.  

 

Vesthimmerlands Kommune havde ingen bemærkninger til de ansøgte punkter 1-3, men bemærkede, 

at en tilplantning med nåletræer vil være et paradoks i forhold til fredningens målsætning om at udfase 

nålebeplantning. Man hæfter sig dog ved ejerens tilbud om at fjerne nogle høje nåletræer skråt ne-

denfor  stuehus og gårdsplads og ned mod ådalen, hvilket kunne indgå som vilkår for en dispensation. 

Fredningsnævnets mødte medlemmer udsatte sagen på votering, der foretoges efterfølgende. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 
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Fredning af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse 

af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der 

er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til 

grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 

 

Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremkomne oplysninger meddele dispensation til de af ejeren 

ansøgte punkter 1 og 2, således at ejendommens facader hvidskures og males mv., samt at der etab-

leres en låge med sidesøjler og med ellukkefunktion diskret placeret nogle meter ned ad vejen set fra 

det sted, hvor ansøgerens vej udmunder i anden vej, idet der henvises til kort vist på side 2 i denne 

afgørelse, idet det ansøgte ikke vil stride imod fredningens formål.  

Nævnet meddeler endvidere dispensation til etablering af et drivhus og frugtplantage, punkt 3 og 4, 

1.led, og samt til etablering af en mindre granbevoksning med naturligt hjemmehørende grantræer, 

punkt 4, 2. led, alt som placeringsmæssigt og størrelsesmæssigt angivet på det førnævnte kort, idet 

det dog anses uden betydning, hvor præcist drivhuset placeres. Nævnet lægger vægt på, at det ansøgte, 

der er omkranset af skov og fsv. granbevoksningen tillige beliggende ned ad en skråning, ikke vil 

være synligt i området. For at bevare en naturlig balance pålægges det lodsejeren som vilkår for dis-

pensation til plantning af grantræer at fælde et passende antal høje nåletræer, der står ned mod ådalen 

skråt nedenfor lodsejerens gårdsplads. Samlet vurderes denne del af ansøgningen, når dette vilkår 

opfyldes, heller ikke at stride mod fredningens formål. 

 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

http://www.naevneneshus/


5 
 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevne-

neshus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen 

kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse for-

handlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelses-

udkast i partshøring. 

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

Det påhviler lodsejeren selv at skaffe de fornødne tilladelser fra eventuelle andre myndigheder. 

                                                

                                                   Torben Bybjerg Nielsen 
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Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-G00-1-21 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Martin Toft. 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, 
Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 
telefon 24968604 
mail:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk   

 

 

Den 22. juli 2021 

 

FN-NJS-22-2021: Drivhus på Skivum Østerkrat 7, 9249 Nibe. 

Fredningsnævnet har den 11. maj 2021 fra Vesthimmerlands Kommune modtaget udtalelse om an-

søgning om tilladelse til at opføre et drivhus på matr.nr. 7e Skivum By, Skivum, beliggende Skivum 

Østerkrat 7, 9240 Nibe. Ansøgningen er indsendt af Thomas Løth Zeithen. 

Fredningsnævnet besluttede under besigtigelse af ejendommen den 21 juni 2021, at der ikke kunne 

meddeles dispensation, idet der på ejendommen var en anden egnet placering udenfor det fredede 

område. 

Fredningsnævnet gav ved besigtigelsen en frist på 4 uger, såfremt ejeren ville fastholde ansøgningen. 

Da fredningsnævnet ikke har hørt noget fra ejeren indenfor den angivne frist, slutter nævnet derfor 

sagen. 

 

Torben Bybjerg Nielsen 

Fmd. 

 

Denne meddelelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Jens Lauritzen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Vesthimmerlands Kommune, sagsnr. 01.05.10-P25-2-21 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Vesthimmerland, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Thomas Løth Zeithen. 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, 

Telefon 3025 5459.  

Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk 
 

 

Den 28. marts 2023 

 

FN-NJS_6-2023: Oprensning af Hyldal Møllesø. 

Fredningsnævnet har den 21. februar 2023 fra Rebild Kommune modtaget ansøgning om lovliggø-

relse af foretaget oprensning af Hyldal Møllesø, beliggende på matr.nr. 1, Hyldal By, Suldrup, Hyldal 

Møllevej 25, 9541 Suldrup, der ejes af Hans Flyger Rasmussen. 

Fredningsnævnet har efter foretagen høring behandlet sagen på skriftligt grundlag i medfør af forret-

ningsordenen for fredningsnævn § 10, stk.5. Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand. 

Sagens baggrund 

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1972 om fredning af arealer 

i Sønderup Ådal, der er en tilstandsfredning med bestemmelse om, at der ikke må foretages terræn-

ændringer. 

Rebild Kommune oplyser, at ejendommen i sin helhed er beliggende i Natura2000-område og er 

arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen er indstillet på at meddele dispensation 

fra § 3 henset til, at en ø i søen, som er fjernet, var resultatet af mange års aflejringer, samt at Nord-

jyske Museer anser oprensningen for positiv i historisk perspektiv. 

Rebild Kommune oplyser videre, at der er foretaget fældning af træer. 

Rebild Kommune anfører i mail af 13. marts 2023 om Natura2000-og habitatforhold følgende: 

         ”… 

Natura2000 

Møllesøen er beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønde-

rup Ådal”. Udpegningsgrundlaget for området ses oplistet nedenfor, de potentielt påvirkede arter og 

naturtyper er markeret med fed på listen. 

Selve møllesøen er i 2018 kategoriseret som en ”Kransnålalge-sø”. Hyldal Møllebæk, hvoraf en mindre 

del løber gennem møllesøen, er af naturtypen ”Vandløb”. Det samme er Sønderup Å, hvortil Hyldal 

Møllebæk har udløb. Langs begge vandløb er der ”Urtebræmmer”. Der er ikke andre habitatnaturtyper 

umiddelbart tilstødende søen. 

Den foretagne oprensning har først og fremmest påvirket selve søen (naturtypen ”kransnålealge-

sø”). Idet oprensningen kun har berørt ca. 1/3 af søen, og idet det angiveligt fortrinsvist er aflejret sand, 

der er fjernet, antages det foretagne ikke at have medført eller at ville medføre en væsentlig påvirkning 

af kransnålealgesøen. Den nedstrøms del af Hyldal Møllebæk (og evt. Sønderup Å) kan være blevet 

påvirket, men ved en besigtigelse af område umiddelbart efter oprensningen kunne kommunen ikke se 

oprenset materiale i Hyldal Møllebæk (nedstrøms søen), og på den baggrund vurderes oprensningen 

ikke at have påvirket eller vil påvirke hverken Hyldal Møllebæk eller Sønderup Å. De tilstødende urte-

bræmmer vurderes ligeledes ikke at være blevet påvirket væsentligt. Et areal ca. 60 m syd for søen 

mailto:nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
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(opstrøms) er kortlagt som naturtypen ”rigkær”, men det vurderes ikke at være blevet påvirket af op-

rensningen. Den foretagne oprensning vurderes ikke at kunne påvirke andre habitatnaturtyper væsent-

ligt. 

Der er ikke kortlagte levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget i området, men der er konstateret 

forekomst af odder. Herudover kan der teoretisk være forekomst af lampretter i vandløbene. Odder fo-

retrækker uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjul-muligheder i form af ve-

getation. Særligt pga områdets vej- og bolignære beliggenhed vurderes søen ikke at være et vigtig skjule-

eller opholdssted for odder, og derfor vurderes oprensningen ikke at påvirke odderbestanden væsentligt. 

Idet vandløbene ikke vurderes at være blevet påvirket væsentligt, vurderes evt. forekomst af lampretter 

heller ikke at være blevet påvirket væsentligt. 

Det vurderes således ikke, at den foretagne oprensning af møllesøen har medført eller vil medføre en 

væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. 

  

Bilag IV-arter 

Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af bilag IV arter i området, men der 

kan være forekomst af flere flagermus arter, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. 

De fældede træer kan have været yngle- eller rasteområder for flagermus, men da der er tale om få træer 

og da de (jf. fototolkning) var relativt unge, antages de ikke at have udgjort vigtige yngle- eller raste-

områder. Søen kan være yngle eller rasteområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø. Idet op-

rensningen kun har berørt ca. 1/3 af søen antages det foretagne ikke at have medført eller at medføre en 

væsentlig påvirkning af bestanden af stor vandsalamander og spidssnudet frø. For vurdering af odder, 

se ovenstående om Natura 2000. Det foretagne vurderes ikke at kunne påvirke yngle- og rasteområder 

for markfirben. Det vurderes således ikke sandsynligt, at den foretagne oprensning har eller vil beska-

dige yngle- eller rasteområder for bilag IV arter 

…”. 

 

Samlet anbefaler kommunen lovliggørelse på vilkår at det at det oprensede sømateriale, der lige nu 

ligger langs vestbredden af søen, skal fjernes fra bredden og bortskaffes, og helst til udspredning i 

tyndt lag på dyrket mark. 

 

Danmarks Naturfredningsforening har i mail af 15. marts 2023 anført: 
”… 

Jeg har besøgt lokaliteten i formiddags. Når den opkørte og opgravede jord dækkes af plantevækst, vil 

man ikke kunne se væsentlige terrænændringer. 

Rydning af træer og buske omkring dammen er ikke problematisk. De ældste træer mod vejen er bevaret. 

( På gamle luftfoto (1954) fremtræder området omkring mølledammen med meget få træer) 

…”. 

 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af arealer ved Sønderup Ådal betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation 

i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, 

hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.  

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det an-

søgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af 

arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun med-

dele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbre-

delsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er 

nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, 

at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.  
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Fredningsnævnet kan på baggrund af de fremsendte oplysninger om omfanget af oprensningen, og 

dens vurderede gavnlige virkning på møllesøen, meddele dispensation på vilkår at det af det opren-

sede sømateriale, der lige nu ligger langs vestbredden af søen, skal fjernes fra bredden og bortskaffes. 

Fredningsnævnet finder ikke, at den skete træfældning strider mod fredningens formål og dispenserer 

derfor ligeledes til denne. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevare-

klagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-

side www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 

klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning 

for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen 

kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Geby-

ret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 

klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet 

klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarekla-

genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 

behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fø-

devareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger 

med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 

til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- 

og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 

og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. 

hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

http://www.naevneneshus/
http://www.naevneneshus/
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

                                                            

Torben Bybjerg Nielsen 

 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Poul Roesen, 

2. Flemming Larsen, 

3. Miljøstyrelsen, 

4. Rebild Kommune, att. Susanne Gregersen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening, Rebild, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening, Rebild, 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Friluftsrådet, centralt, 

11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, 

12. Nordjyske Museer, 

13. Hans Flyger Rasmussen. 
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