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Ar 1976, den 14. juli
net følgende

afsagde overfredningsnæv-

kendelse

i sagen nr. 2160/72 om fredning og erhvervelse af Navn sø
med omgivelser i Ars kommune.

I. Hovedindholdet af fredningsnævnets kendelse.af 20. juli 197~
a. Fre2ningssagens rejsning og dens baggrund.

Sagen begæredes. rejst af Danmarks na turfredningsfor-
ening i skrivelse af 20. februar 1970, og bekendtgørelse ~er-
Qw foretoges af fredningsnævnet for Nordjyllands a~ts sydlige
fredningskreds i marts 1970.

Den meget smukt beliggende Navn sø er en såkaldt he-
desø ~ed sandbund og klart vand. Denne søtype kaldes også Lo-
belia-sø efter en af de planter. som gror på søbunden. Lobe-
lien og en række andre vandplanter kan vokse i disse søers næ-
ringsfattige (oligotrofe) vand, men er stærkt afhængige af ik-
ke at blive beskyggede enten af større vandplanter eller af
et tæt svæv (plankton), der kommer i mere næringsrige søer.
Knyttet til det særlige miljø i hedesøerne forekommer også et
specielt dyreliv med bl.a. meget iltkrævende former, som her
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nyder godt af søernes ringe produktion af organisk stof, der
ved omsætning forbruger vandets ilt.

Hedesøer er en sjælden naturtype i Danmark, der fin-
des formodentlig kun 10-20 i landet. Det er tillige meget øm-
findtlig' natur dels over for tilledning af spildevand eller ud-
sivning fra omgivende, gødende områder og dels ove~ for slid
på bundens og breddernes ret sparsomme plantevækst.

•
b. Fredningsnævnets stillingtager..

Hovedindholdet af fredr.ingsnævne~ den 20. juli 1972
afsagte kendelse var følgende:

Foruden selve søen på godt 21 ha frededes omlig~en-
de landarealer på knap 80 ha tilhørende lo ejere, som tilkend-
tes erstatninger på ialt 326.830 kr.

Yderligere besluttedes det at lade staten overt~ge
den overvejende del af det fredete med følgende servitut i ho-
vedtræk:
at arealets nuværende tilstand skal søges opretholdt,
at foranstaltninger til pleje af arealerne skal kunne foreta-
ges, og
at der i et nærmere angivet omfaIlg skal tillægges offentlighe-
den adgeng til det fredede, herunder ret til badning i søen.

e
e

-
II.Overfredningsnævnets behandling.
l. Anke og besigtigelse.

Fredningsnævnets kendelse er blevet indanke t fer
overfredningsnævnet af nedennævnte ejere, lb.nr. 1-6 og E, al-
le representeret af landsretssagfører Jørn Hansen, Randers,
der har påstået de af fredningsnævnet fastsatte erstatnir\ger
forhøjede. Ejeren af matr.nr. l ,~, Gunderstedgård, lb.nr. 3,
har f9rbeholdt sig ret til kreatJrvanding.

Den 26. september 1973 har overfredningsnævnet fo-
retaget besigtigelse og har forh~ndlet med de ankende og de
øvrige i sagen interesserede parter. Det blev tilkendegivet
ejerne, at overfredningsnævnet var indstillet på at overtage
samtlige af fredningspåstanden o~fattede arealer. Dette ville
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imidlertid ikke være til hinder for, at de hidtidige ejere fort-
sat kunne drive ålefiskeri på søen i 5 år fra afståelsesdatJen.
Yderligere blev der givet gårdejer Jørgen K. Nielsen (lb.nr.
3) tilsagn om, at fredningen ikke skal være til hinder for kre-
aturvanding som hidtil.

2. Overfredningsnævnets samlede stillingtagen.

A. Fredningens omfang.
Afgrænsningen af det fredede område, der svarer til det

af fredningsnævnet besluttede, fremgår af det kendelsen ved-
hæftede kort.

B. Fredningens indhold.
a. Afs tåe Ise.

lr'

Det er besluttet, at staten v/miljøministeriet overtager
samtlige af fredningen omfattede arealer, herunder søarealer-
ne.

Overtagelsesdatoen er fastsat til.den l. april 1974, der
tillige er skæringsdag for skatter og afgifter. Renter bereg-
nes med 9 % årlig, og datoen for fredningsnævnets kendelse den
20. juli 1972 danner udgangspunkt for renteberegningen .

.,
"

b. De almindeliM fredningsbestemmelser.

Der pålægges de fredede arealer følgende servitut:
Landarealerne og søen skal bevares i deres nuværende til-

stand.

•"I •
e Sorr.følge heraf er bebyggel~ ikke tilladt.

Opstilling af skure, boder, master eller andre skæmmende
indretninger må ikke finde sted, og arealerne må ikke benyttes
til campering.

Terrænformerne må ikke ændres ved f.eks. afgravning el-
ler opfyldning.

.,
Beplantning ffiedbuske eller træer må kun ske med fred-

ningsnævnets tilladelse.
De nu dyrkede arealer må for'tsat dyrkes, men fredningen

skal ikke være til hinder for, at disse arealer overgår til
udyrket tilstand, eventuelt springer i lyng.
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Fredningsplanudvalget skal kunne foretage ønskelige
foranstaltninger til arealernes pleje, såsom slåning af lyng,
fjernelse af selvvækst. De langs matrikelskellene til l ~~
(lb.nr. 2) værende hegn skal snarest kunne fjernes af fred-
ningsplanudvalget.

Hegn - bortset fra nødvendige landbrugshegn - må ikke
opsættes.

Motoriseret færdsel må ikke finde sted på det fredede.
Offentligheden har ret til gående færdsel og ophold

på de udyrkede arealer samt til badning i søen og til lystfi-
skeri fra både uden motor.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at fred-
ningsp12nudvalget i forståelse med naturfredningsrådet træffer
nærmere foranstaltninger vedrørende offentlighedens adgan&,
herunder oprettelse af sti forbindelser og eventuel parke~ings-
plads med hertil hørende faciliteter.

Retten til ophold og badning skal kunne begrænses ef-
ter opfordring fra naturfredningsrådet ,i det omfang, den of-
fentlige adgang må skønnes at være til skade for opretholdel-
sen af den ønskede naturtilstand, herunder søens renhed.

Søen må ikke formindskes, og vandstanden ikke kun-
stigt ændres. Der må ikke fra det fredede tilledes sØen spilde-
vand eller kemikalieberiget vand.

Fredningen skal ikke være til hinder for, at de hidti-
dige ejere driver ålefiskeri til l. januar 1980.

C. Erstatningerne.
a. Efter at overfreQningsnævnet havde afgivet erstat-

ningstiJbud baseret på, at samtlige af fredningen omfattede
arealer blev overtaget af det offentlige, har alle ejerne er-
klæret sig indforstået med afståelse. Yderligere har ejerne,
lb.nr. 3, 5, 6, 8, 9 og lo, accepteret overfredningsnævne~s til-
bud vedrØrende landarealer, og alle bredejerne har accepteret
overfredningsnævnets tilbud vedrørende ~arealerne.

~. Overfredningsnævnets erstatningstilbud for overta-
gelse af de ejerne lb.nr. l, 2, 4 og 7 tilhørende landarealer
har ikke kunnet accepteres, og spørgsmålet om erstatningens
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fastsættelse er derfor blevet forelagt for taksationskommissi-
onen.

Ved en kendelse af 27. august 1974 har taksationskom-
missionen fastsat erstatningerne for afståelse af disse area-
ler til de nedenfor anførte beløb. Kommissionen har herved bl.
a. lagt til grund, at der ikke har foreligget nogen realistisk
mulighed for udstykning af de fredede arealer til sommerhus-
grunde.

~. Overfredningsnævnet har besluttet at tillægge,de
af landsretssagfører Jørn Hansen, Randers, repræsenterede ejere
advokatomkostninger med et beløb på 4.000 kr. samt at erstatte
disse ejeres udgifter på 731 kr. til anden sagkyndig bistand
under sagen ..

D. Arealkorrektioner.
I forbindelse med den af fredningsplanudvalget for-

anledigede udstykning er der foretaget landinspektøropmåling
af de overtagne arealer. Der er herved vedrørende ejerne lb.
nr. 4 og 8 konstateret så væsentlige a~vigelser fra de areal-
størrelser, der hidtil har været lagt til grund, at overfred-
ningsnævnet har fundet, at arealforøgelserne har måttet føre
til tilsvarende korrektioner i erstatningsbeløbene, som er ba-
seret på en bestemt erstatning pr. ha. De korrigerede arealer
og erstatninger samt matrikulære betegnelser for den af land-
brugsministeriet approberede udstykning fremgår af nedenståen-
de opstilling.

Et kort, nr. 2160/72, visende grænserne for det fre-
dede område, ialt godt 100 ha, er vedhæftet nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige
fredningskreds den 20. juli 1972 afsagte kendelse om fredning
af Navn sø med omgivelser stadfæstes således, at fredningen
får det foran angivne indhold, og at samtlige fredede arealer
overtages af det offentlige.

Af nedenstående fortegnelse fremgår de enkelte area-
ler og erstatningerne.
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.- Lb. Matr.nr . Areal (ha) Hidtidig Beløb
nr. ejer kr.

Før Efter
udstyk- udstyk- land-
ning ning areal sø

transport 348.011

9. dele af
l a, Son-
drupgård,
Ulstrup
sogn.
del af 5,
sms t. ,
6" sms t .
umatriku-
leret sø-
areal

l h 4,72 K. Joensen,
Sondrupgård.

49.938

5 b
6

0,21

2,82
6,93

lo. del af l i
l f, smst.,
umatriku-
leret sø-
areal

0,6~ Ove Jensen,
Sondrup, Ars.

4.370

0,12

Omkostninger for repræsentation af ejerne lb.nr.
l, 2, 4, 5, 6 og 8, advokat Jørn Hansen, Råd7
hustorvet 4, Randers.
heraf 4.000 kr. for juridisk bistand.

4.731

ialt 407.050

•
Samtlige beløb - med undtagelse af omkostninger ialt

4.731 kr. - er forrentet med 9 % p.a. fra den 20. juli 1972 til ud-
betalingsdatoen.

Erstatningerne er afholdt mej a af statskassen og ~ af
Nordjyllands amtskommune.

Overfredningsnævnets kendelse vil være at tinglyse som ad-
komst for staten v/miljøministeriet vedrørende samtlige forannævnte
ejendomme.

JJ.d~}frTftens
. /. n~/lt-(V J. Fisker.

rigtighed bekræftes .

ic
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Ved skrivelse af 20. december 1968 fremsatte landinspektør Lind,
Lø~stør, på ejernes veGne beGærinc til fredninGsnævnet for A8lbor~
Amtsrådskreds om udstykninG af matr. nr. Ibm, l~ oG ldz Gundersted-
caard, Gundersted SO(~ til 57 sommerhusGrunde. Ejendommene er beliG-
Gende umiddelbart nord for den ca. 22 ha store Navn Sø 0C Grænsende
op til denne,. I den nordliGe del af matr. nr. Ibm liGGer oldtidshøjene
1410-46,47 og 48. BeG~rinGen var at opfatte som en ansøgninG om til-
ladelse til nævnte bebYGGelse, jvf ~ § 22 i daGældende naturfrednin[~s-
lov, lov nr. 194 af 16. juni 1961~

Ifølge den sacen vedlagte udstykninGsplan respekteredes de i sam-
me lovs § 2 OG § 25, stk~ 4 hjemlede fredninc;szoner. Ved skrivelse af
23. december 1968 blev Nationalmuseet og Danmarks NaturfredninGsfor-
eninG orienteret om sagen, liGesom Amtsarkitektens kontor, AalborG,
fik underretninG. Dette sidste tilskrev Amtsrådet ved skrivelse af
22. januar 1969 oc henstillede, at saGen blev stillet i bero i 2 må-
neder på Grund a~ iGangværende forhandlinGer mellem frednincsplanud-
valG o~ SOGneråd.

Den 21. april 1969 foretog fredninGsnævnet en besicticelse,oc der
var blandt nævnets medlemmer enic;hed om, at mDn af fredninGsmæssice
crunde ikke fandt en udstykning til bebyccelse hensictsmæssir" hvor-
for nævnet bestemte siG for, inden det tog stillinG til andraGendet,
at indhente en udtalelse fra Amtsrådet som bYCnin13smyndiched, Danmarks
Naturfrednincsforeninc 013FredninGsplanudval~et. Der fandt herefter en
del korrespondance sted.

Ved skrivelse af 20. februar 1970 beGærede Danmarks NaturfredninCs-
foreninG fredninGssag rejst vedrørende Navn Sø oG dennes nærmeste om-
civelser, nemlis matr. nr. af:

(
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SondruPGaard, Ulstrup so~:
l~ delvis, lf delvis, 5 delvis, 6 og 7,

Bjørnstrup by, Gundersted soen:
c f3-,3-, 7 OG 9 somt

Gundersted~8ard, Gundersted SOgn:
IE1g 12E IQ;z o". l~., , u

Af fredningsbegæringen skal citeres følgende:
" Det er forenin~ens opfattelse, et det let kuplede landskab om-
krine den smukke Navn Sø i høj Grad er frednin(jsværdigt 0[5 således
bør sikres med hele sin nuværende landskabelige skønhed for efter-
tiden. Udover de landskabelige kvaliteter, er området af betydelig
vidensk8belig-pæda~oGisk værdi. I frednincsplanudvalcet for AalborG-
Viborg omters foreløbige beskrivelse af recistrerede naturvidenska-
belige interesseområder i AalborG amt med henblik på udarbejdelse af
en fredningsplan er Navn Sø med omGivelser klassificeret som Ilsærde-
les betydende", som er højeste klasse Df en inddelinG i 3 klosser •
Det er således foreninGens opfattelse, at området opfylder betinGel-
serne for en fredninG efter naturfredninGslovens § l.
Der nedlæc[es følcende påstand:
BebygGelse skal ikke være tilladt.
Opstilling af skure, boder, master, trDnsformatorstationer el.andre
skæmmende indretnincer må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
BilophuGrningsplodser må il{1ceetableres.
Arealerne ~å ikke benyttes til henkastninG af effald.
Areelerne må ikke benyttes som motorbane eller flyveplads.
BeplantninG med busk- eller trævecetation må ikke finde sted uden de
påtoleberetticedes ~odkendelse.
Terrænformerne må ikke ændres ved efcravninG eller opfyldninG_
Vandstanden i sØen må ikke sænkes.
Søareolet cå ikke formindskes.
Søcn må ikke tilledes nogen form for spildev8nd eller andet ke@ikalie-
bericet vand.
De påtaleberettiGede kon uden bekostninc for ejerne foranledige, Dt
en ønsket naturtilstand opretholdes.
Påtaleret tillæCGcs fredninGsnævnet for AalborG Bmtsrådskreds, fred-
ninssplanudvolcet for AalborG oe Viborg amter og Danmarks Naturfred-
ninGsforeninc.
DanmDrks NaturfredninGsforening forbeholder sie ret til at ændre fred-
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ningspåstenden under sElgens behandling ".

I henhold til nugældende naturfredningslov, lov nr. 314 Elf180
juni 1969, § 13, har bekendtgørelse om den freosEltte frednin~sbe~æ-
ring været indry~cet i Statstidende for ll. marts 1970 OG i LøGstør
Avis.

De ovennævnte af begæringen omfattede ejendomme tilhører ifølGe
tingboGen følGende:
SOG l. Metr. nr. l~ Gunderstedgosrd, ejes vf Anders Borup, ifølce

adkomst lyst den 26. januar 1968 (nord ionrådet).
SOG 2. Metr. nr. l~ sst., ejes af Erik Munk ifølGe odkoBst lyst

den 26. januar 1968 (nord i området).
Sa...c..-l..'Matr. nr. 13..Gsst., ejes af Karl Jakobsen ifølGe skøde lyst

i 1957 (nord ionrådet).
Sah 4. Matr. nr. Ibm sst., 3f Bjørnstrup, med andel i 9 sstn(SOG 5),

tilhørende ifølee skøde lyst den 26. januar 1968 i li~o sameje:
Stein Munk, Gunnar Munk, Poul Munk, Margrethe Munk, Mory Lil-
torp OG Koren K~hler Ellincsen.(Umiddelbart nord oL for så
vidt angår 3f OG 9 øst for søen).

S8& 5. Matr. nr. 9 Bjørnstrup. Fælleslod (UTIiddelbort øst for søen).
I tinsbocen er anført følGende: "(OprindeliG for lh,2b oG 30.
Ifl~. notat i gl. reGister findes ineen adkomst for andelen
til Ih OG 2b, andelen for 3a er ifl.cl.recister overdraGet
til 3c oG if1g. natrikulen henlaet til 3f;"
I tilslutning hertil her domcorkontorot i Nibe ved skriveIso
of 21. maj 1971 (HovedsvGens bila~ 34) bl.o. oplyst, at lE er
udGået af oatriklen uden at man har set siG i stand til at
Give oplysning OD, under hvilket matr.nr. parcellen er ind-
dr8cet. Motr. nr. 2~ ejes 8f Karl Jensen, (Bjørnstrup pre Aars
OG 3~ af Svend AaGe Pedersen (VejgGarden, Bjørnstrup pre Aors).
Advokat Erik Bengtsson, Løgstør, har ved skrivelse af 170 juni
1971 meddelt, at han søger ejendomsdoI1 for de under soe;4
nævnte ejere.

Sor; 6. Mntr. nr. 7 Bjørnstrup. :b'ælleslod(umiddelbort nordøst for
søen). Angående ejerforholdet udtaler tinEbogsottest af 9n
Dorts 1970 (Godkendt telefonisk den 21. maj 1971):
"Fælleslod for 10,20,30 iflC. matrikulen. Knud Munk (ejor af
3o)iflt;;.skøde på andelen for lo".
Advokat Benctsson har under sin ovennævnte undor soe 5 nævnte
skrivelse oplyst, et han forventer at tilvejebrinFe on forDel

')odkomstberigticelse (forraentlig til de Ullder'sag 4 nævnte ejere) ~
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Seg c7,., Matr. nr. 3- Bjørnstrup • Svend Aa[5e Pedersen ifølge skøde

lyst i 1956. (sydøst i området).
Seg 8. Matr~ nr. 7 Sondrup[5aerd. Gunnar Lilja Munk ifølge skøde

lyst i 1946. (syd for søen).
Sa.z 9,. Matr. nr. l~, 5 og 6 Sondrup[5aard. Svend Svendsen ifølf3e

skøde lyst i 1969. Matr. nr. l~ noteret som landbruG. (syd og
sydøst for søen).

fSag lo. Metr. nr. 1- Sondrupgaard. Ove Jensen ifølGe adkomst lyst i
1967. Landbrugsnotering. (sydvest for søen).

Der gås ud fra, at søen tilhører de lodsejere, hvis parceller
grænser op til søen.

Under behørig tilvarslinG 8f samtlige i sagen og ejendommene
interesserede, bilact fredninGsbegærinQen med dertil hørende kort,
blev der den 12. maj 1970 afholdt det indledende møde på Hornum kro.
Rekvirenten oG NaturfredninGsrådet var repræsenteret~

Samtlige lodsejere var mødt personliGt med undtaGelse af sag 2,
hvor dog landinspektør Lind, Løgstør, Cav møde, sag 4, hvor Poul Munk
og Karen Ellingsen ej mødte. Margrethe Munk fik fuldmact fra de møden-
de medejere. Landinspektør Lind repræsenterer iøvriCt ejerne. Endvi-
dere var ineen mødt vedrørende saG 5 0[56. (De påGældende andelsberet-
tigede var denGang ikke nævnet bekendt, hvorfor den offentliGe indkal-
delse til mødet jvf. bekendtgørelse i Statstidende for den 2. maj 1970
05 LøGstør avis for s.d. kun nævnte metre nr. 7 oe 9 Bjørnst~up).
InGen panthavere [58Vmøde, bortset fra gårdejer Holcor Marinus Jensen,
Hornwl1 (sor;9) OG Gårdejer Jens Chr. Jensen, Sondrup (sag lo).
Avrs kommune, Fredningsplanudvalcet, Fortidsmindeforvaltnincen, Nord-
jyllands Amt oc Byudviklin5sudval~et vor ikke mødt eller repræsenteret.

Under det påcældende møde blev der redeGjort for sOGen af rekvi-
renten, hvorefter de iøvrigt mødende hovde lejlighed til ot udtale si[5,
efter at nævnet havde orienteret de mødende bl.a. om behondlingsmåden.
LodsEDt1f~. p.f&L"'ies.tW&~rRftd1f~en,..e sted.

dzAd saG l. Motr. nr. 1-- er et uopdyrket hedeoreal, der for den øst-
liGe dels vedkommende er omfattet af 100 meter frednincszo-
nen fro oldtidshøj (naturfredningslovens ~ 53).
Gårdejer Borup oplyste, at han jvf. den i indlednincen n~vn-
te udstyknincsplan afventede Amtsrådets ofGørelse, idet hans
erstatninGspåstands størrelse var afhæncig horaf. Hvis fred-
nincen formente hornret til bebycgelse, ostede hon at op-
dyrke hedE"':1.,i hvilken anledning hon havde kontaktet Det
donske Hedeselskab, der ved skrivelse of 21. maj 1969 op-
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tt lyste, at ejerens anpart til opdyrkninGen andro~ ca. 7.425 kr. Der
henvises iøvriEt til den_ under sag 4 anførte korrespondance.
Ad sag 2,_ Metr. nr. l~, et udyrket område, ønskede ejeren at til-

plante, hvis ikke den i indledningen nævnte udstykninGs-
plan ken gennemføres. Der henvises som ved saG l liGeledes
til sag 4.

Ad sag 3. Matr. nr. l~, et lille udyrket areal, som ejeren ønsker
afvc:mdet.

bm4. Motr. nr. 1-- er et udyrket hedeareal, der Grænser op til
søens øst- os nordbred, hvilket område omfattes af den i
indledninGon nævnte udstykningsplan. I nord findes et af-
løb fra søen. Der hor her Gåetegammel vej, hvor~f endnu kan
ses spor, helt nede ved søens nuværende nordbred. Ejerno
ønsker ret til at Genoprette denne vej med en overkørsel
ved udløbet, ligesom der ønskes ret til ved et stigbord
her at kunne regulere vandstanden i søen, idet ejerne er af
den opfattelse, at en sådan regulering i væsentlig grad vil
kW1ne forøge det årli~e udbytte ved ålefancst, der andraGer
ca. 3000 kr. Ved opsætninGen ef dette stigbord skulle vand-
standen i søen kunne hæves t meter. Forholdet er, efter
ejernes videre oplysning, et udløbet hor en tilbøjeliGhed
til at udtørre allerede i slutningen af maj og bliver først
vandførende hen på efteråret. Ved reguleringen ef vandstan-
den skulle udtørringsperioden kunne becrænses til månederne
juli, aUGust OG eventuelt september.

fMatr. nr. 3- er et udyrket ereol.
FrednincsplanudvalGet har ved skrivelse af 28. opril 1970
tilskrevet landinspektør Lind på ejernes veGUe, et udvolget
ikke "kunne gå ind for sommerhusbebyggelse på de omhandle-
de orealer--".

Ad sar;

Nordjyllonds Amtsråd har ved skrivelse af 8. maj s.å. op-
lyst, at det til fredning foreslåede område henligger i
landzone jvf. lov om by- oG landzoner lov nr. 315 af 18.
juni 1969.
Ved skrivelse af 22. juni 1970 har landsretss8Gfører Jørn
Hansen, Randers, på ejernes veGne, udover at protestere mod
en fredning, forbeholdt si~ at fremsætte erstatninGskrav
oG i denne forbindelse fremhævet, at udstykninGsbeGærinG
(hvilket også gælder sac l og 2) er fremsat inden licenævn-
te lov trådte i kraft (den l. januar 1970). Hon er af den
opfettelse, at Amtsbygningsrådet, hvortil saGen er indsendt,
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har pligt ti~ uanset den rejste fredningssag, at tage stilling tiE

sagen, således at han først var i stand til at udforme erstatninGs-
krav, når Amtsbygningsrådets afgørelse forelå.

Danmarks Naturfredningsforening har under 29. juli 1970 meddelt
nævnet, at foreningen ikke vil modsætte sig, at vandstanden under-
tiden hæves og sænkes t meter i forhold til nuværende niveau.

I skrivelse af 25. november 1970 har advokat Jørn Hansen meddelt
nævnet, at han har indgivet krav på erstatning efter by- og landzone-
loven. Det hedder herefter i skrivelsen: "---Såvidt jeg kan se, bli-
ver det herefter nødvendigt, at Fredningsnævnet tager stilling til
påstanden om tilladelse til bebY5~else af det i bebyggelsesplanen
anGivne areal OB, såfremt bebyggelsen nægtes, tager stilling til lods-
ejernes erstatningskrav i den anledninG, baseret på de bycgemulighe-
der, der måtte foreligce på tidspunktet for fredningssacens rejsning.
I det omfang lodsejerne herefter mener at måtte have noget krav i
anledning af zonelovens ikrafttræden, må lodsejernes erstatningskr8v
i den anledning behandles af den kommission, der vil blive nedsat til
bedømmelse af sådanne krav. Det må være en følGe heraf, at Frednings-
myndighederne ikke kan tage hensyn til zonelovens virkning ved bedøm-
melse af mine klienters erstatningspåstand, da fredningssagen er ,rejst
før zonelovens ikrafttræden. Det må ligeledes være en følge heraf, at
Amtsbygningsrådet må behandle sagen ud fra de forud for zonelovens
ikrafttræden gældende reeler, Amtsbygnincsrådet er underrettet om
vort synspunkt med hensyn til dette forhold."

I skrivelse af 29. marts 1971 ligeledes fra advokat Jørn Hansen
meddeler denne bl.a., at han den 8. februar s.å. har tilskrevet Nord-
jyllands Amtsråd, hvori indledningsvis henvises til Amtsrådets skri-
velse af 19. januaf s.å., der efter advokatens referat den 5.s.m. har
afslået udstykninGstilladelse (vedrørende sag 1,2 og 4) under henvis-
ning til zonelovens § 6. Herefter følger en anmodning om at besvore
følgende spørgsmål:

"I} Er amtsrådets henvisning til zoneloven udtryk for, at Df.ltsrådet
ikke forinden lovens ikrafttræden har taGet stilling til udstyk-
ningsbegæringen.

2).Foreligcer der udtalelser fra kommunalbestyrelsen forud for udta-
lelsen af 2/12 1970? Er det sædvanligt, at der ved sagers fremsen-

delse til amtsrådet, som efter det for mig oplyste har fundet sted for
meGet lanG tid siden, medfølger en udtalelse fro kommunalbestyrel-
sen. Jeg beder Dem venligst oplyse mig, om en sådan udtalelse har
medfulgt og i bekræftende fald tilstille mig fotokopi af denne ud-
talelsell

•
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,tt Amtsrådet har ved en påtegningsskXivelse af 19. marts s.å. besva-

ret spørgsmålene således:
"ad l: Spørgsmåle:b må besvares bekræftende. Der henvises til hoslagte

kopi af skrivelse af 5. januar 1971 til landin~p8ktør H.A.Lind
m.fl.

ad 2: Der henvises til hoslagte fotokopi af skrivelse af 19. april
1969 fra Gundersted kommune. Skrivelsen er svar på skrivelse af
21. januar 1969 fra tidli~ere Aalborg amtsråd. Det bemærkes, at
der - såfremt der ikke til amtsrådet medfølger en erklæring
fra kommunalbestyrelsen - indhentes en sådan.1I

\

,

Den under ad l. omtalte skrivelse af 5. januar 1971 til landin-
spektør Lind var i fotokopi (sagens bilag 36) vedlagt advokat Jørn
Hansens ovennævnte skrivelse af 29. marts 1971. Af indholdet af foto-
kopien skal nævnes følgende: "I ligelydende skrivelser af 20. december
1968 til tidligere Gundersted soe;neråd, tidligere Aalborg Amtsråd,
Fredningsnævnet og Fredningsplanudvale;et ansø~te De på veGne fauilien
Munk om e;odkendelse af udstykningsplan for ejendoQmen, matr.nr; Ibm
Gunderstedgaard hovedgaard, Gundersted sogn. Planen omfatter 57 som-
ruerhusparceller på et areal beligGende ved Navn sø og udelukkende be-
stående af hede. Gundersted sogneråd, der fik sagen til udtalelse, til-
bagesendte denne den 19. april 1969 uden bemærkninger. Sognerådet op-
lyste, at et af Fredningsplanudvalget bebudet møde angående frednings-
plan for kommunen ikke havde været afholdt"----IIDen 28. april 1970
modtog ruen underretning om, at Fredningsplanudvalget samme dag havde
meddelt Dem, at Frednine;splanudvalget havde vedtaget ikke at kunne Gå
ind for sommerhusbebyggelse på de omhandlede arealer. De blev endvidere
gjort opmærksom på, at der den ll. marts 1970 var rejst fredninGssaG
for arealer ved Navn sø, og at ønskerne om sommerhusudstyknincen der-
for måtte stilles i bero. Den 18. juni 1970 udbad De Dem amtsrådets
stillingtagen til ansøgningen. De bemærkede, at der vel er rejst fred-
ningssae; for arealet, men at De vil nedlægge påstand om, at der dispen-
seres fra fredningsbestemmelserne, således at bebyggelse tillades, og
endelig foreli~ger der jo altid don mulighed, at fredningen ikke gen-
nemføres. Aars kommunalbestyrelse, der derefter er hørt i saGen, hor
i en don 2. december 1970 afgivet erklæring udtalt, at kommunalbestyrel-
sen ikke for tiden har tanker om at udlægge omhandlede arealer til som-
merhusområde. Det fremgår af sagen, at De 23. oktober 1970 har afgivet
en supplerende redegørelse direkte til Aars korumunDlbestyrelse.Ejen-
dommen er i henhold til bestemmelserne i lov nr. 315 af 18. juni 1969
OQ by- og landzoner belifJgende i landzone. I denne anledning skal mon
hervod moddele, at Teknisk udvalg her vedtaget ikke et give den i med-
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før af by- og landzonelovens § 6, jvf. § 9, fornødne tilladelse til
udstykning. Ifølge zonelovens § 11 kan amtsrådets afgørelse inden ~
user fra meddelelsen påklaGes til boligministeren".

Den under ad 2 nævnte skrivelse af 19. april 1969 i fotokopi
(bilag 37) var ligeledes vedlagt oftnævnte ~krivelse af 29~ marts
1971 fra advokaten, men ses ikke Gt indeholde oplysning af interesse
for fredninGssagen.
Ad sag 5 - 6. Matr. nr. 9 Bjørnstrup og 7 sst.

Spørgsmålet 9ID ejerforholdet er stadig uafklaret.
Det drejer sig om udyrkede arealer.

cAd sag 7~ Matr. nr. 3- Bjørnstrup. Ejeren ønsker fortsat at dyrke
arealet, der henliGGer i græs, eventuelt tilplante det
ned træer.\ Ad seg 8.

Ad sag 9.

,

Ad saG lo.

Matr. nr. 7 Sondrupgoord. Eje~Gn, Gunnar Liljo Munk er
identisk ~ed den under sag ~ nævnte Gunnar Munk, der
henholder sig til advokat Jørn Hansens skrivelse af
22. juni 1970 (vedrørende sag 4).
Matr. nr. l~, 5 og 6 SondrupgDord. Ejeren Svend Svend-
sen, ønsker fortsat at kunne dyrke 8reolerne, ligesom
gan ønsker ret til at holde båd i søen oG til at sænke
vandstanden. Han har købt ejendonmen ef fhv. Gårdejer
HolGer Marinus Jensen, Aors, til hvem Svendsen ved be-
tinget skøde af 30. april 1969 har solgt en percel af
matr.nr. lQ, der grænser op til Navn sø's sydbred og
mod vest til matr.nr. lLPorterne hor skønnet, ot par-
cellen ef størrelse udgør 7 - lo td l~nd og prisen er
fastsnt til 5000 kr., hvilket p8rterne på tro og love
har erklæret, ved deres underskrift på skødet, er p~r-
cellen~ værdi i handel oG vandal. Købet er kun botinGet
af landbrugsministeriets udstyknincstilladelsc. Advokat
Henry Nielsen, Aars, har til nævnet fremsendt bekr8ftet

; afskrift af skødet. Holger Jensen ønsker på parcellen at
opføre et sommerhus.
Matr. nr. lf Sondrupgoord. Ejeren ønsker fortsot ot kun-
ne dyrke arealet.

Den KGl. Veterinær- og Landbohøjskole Botanisk Institut, Køben-
havn hor Qen 19. ~m1i 1969 afGivet erklærinG, hvoraf citeres:
"---Udfra et naturhistorisk synspunkt må det tillæGGes den største
betydninG, at det omhandlede område friholdes for bebyggelse, tilplant-
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ning eller opdyrkning. I en eventuel fredningskendelse bør opto~es
bestenmelse vedrørende pleje ef hedeerealerne. Allerede nu spores svag
~~vækst af bævreasp."

Til saGen er produceret erklæring ef 19. juli 1970 fro professor,
dr. phil.Gunnar Larsen, hvoraf skal citeres: "--Søen findes i den la-
veste del nf a~ ret grundt bassin, der indGår sowen facet i et ret
storkuperet landskab nf øjensynlis glacial oprindelse. Landskabets
uroliGe topo~rafi ses i nogen grod afspejlet i søens let fligede on-
rids. Omridset må antages at have været endnu nere fliget i tidli~ere
tid. Herpå tyder forekomster Gf tørvefyldte lavninger, hvoraf nOGle
nå hove dannet rDnddele af et større søområde. Et andet vidnesbyrd on
en for~ums højere vandstand og en deraf følgende større søudbredolse
hnr nan i forekonsten af en flad, CD. l n. høj terrasse med tilhørende
klint skrænt er udskåret i de mod den nuværende sø skrånende bokkesider.
Disse terrasser o~ klinter er ligesao det øvrige landskab bevoksct med
græs og andre leve vækster. De materialer, landskabet er opbygget nf,
er derfor ikke uoiddelbart tilgæncelige. I søens lavvandede randzone
ses dOG en del steder stenforekonster. Heri ses en bekroftelse på, at
landskabet i det store og hele er af glacial oprindelse. Der er imid-
lertid også adskillige tegn på, at sandflugt har gjort sig gældende i
londskobsudviklingen. Der forekomner således i terrænet ved sydvostsi-
den af søen nogle love banker, som sikkert er mindre klitdannelser.
På østsiden, hvor krenturer hor frembragt skår i lendskpbet, ses i
snåprofiler to flyvesondsloG ned en oellenliccende muldprwgct horisont~
I søen opstår der ved kraftig blæst en ret betydelig bølgegang. Virk-
ninCer heraf kan iacttages i den østlibe ende i forn ef tongcdonnelser,
nindre tungsandskoncentrotioner sent strooribber på sandbunden i den
fladvandede rondzone. Det her nævnte skulle antyde, at landskabet om-
kring Navn sø rWlner adskillige træk af geologisk interesse. Disse
træk er enkle oc klart afteGnede på Grund af, at der intetsteds i det-
te onrådo findes hoj bevoksning. De fra anden side påpegede landska-
belige værdier san Grundlac for en fredning kan fuldt ud støttes oe;
suppleres mod don tilkendegivelse, at OGså geologiske notiver taler
for, at landskabet ankring Navn sø bev~res uændret"~.

NaturfredninGsrådet har i skrivelse 8f 4. nove@ber 1971 bl.o.
henvist til ovennævnte erklæring SOD en begrundelse for fredninG, idet
rå.det anbefaler frednine;en. Af skrivelsen citeres: "---Rådet finder
at der i de freulocte erklærin~er er anført n~turvidenskAbelige v~r-
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dier,der er tilstrækkelig begrundelse for fredning, ligesoD mon fin-
der, ot der i onrådet er overordentlig store landskabelige værdier.
Rådet skol endvidore påpe5e, ot søen har en neget betydelig værdi ved
ikke ot være forurenet. Der forelieger ikke i øjeblikket nogc~erklæ-
ring om sØens limnologiske forhold, nen olene dette, at den ikke er
forurenet, ~iver den en betydelig kvalitet, selvom den nå skønnes at
være of nogenlunde sanme kor8kter som den nærliGgende øje sø. Do Novn
sø kun hor et ganske lille tilløb, og do der ikke er nogen bebyggolse
af betydning onkrine den, vil det være let ved fredningsbesten~else
at sikre den mod forurening i fremtiden".

Nævnet skal herefter udtale følgende:
De til fredning foreslåede områder, herunder søen, findes, efter det
foreliggende, at rumme værdier bl.a. af videnskabelig interesse. På
bagerund heraf og af landskabet i det væsentlige består af uberørt
hede, der sommen med søen udGør et smukt hele, finder nævnet, at be-
tingelserne i lov nr. 314 af 18. juni 1969 ~ l, stk. 2, er til stede,
hvorfor de pågældende områder vil være at frede, idet der med hensyn
til grænserne henvises til vedhæftede kort.

Fredningens indhold:
Der vil være at pålægee områderne følgende servitut:

Bebyggelse skal ikke være tilladt.
OpstillinG af skure, boder, master, transformatorstationer el. andre
skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Arealerne må ikke benyttes til camping.
Bilophugningspladser må ikke etableres.
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
Arealerne må ikke benyttes som motoDbane eller flyveplads.
Beplantning med busk- eller trævegetation må ikke finde sted uden de
påtaleberettigedes godkendelse.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

Medens de under dyrkning værende arealer jvf. kortet fortsat må
dyrkes, skal de øvrige lendaree1er semt søen fortsat henliSGe i sin
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nuværende tilstand. De pågældende ejere skal tåle, at fredningsplanud-
valget, uden udgift for ejerne, fra tid til anden foretager det i så
henseende fornødne, såsom slåning af lyng, fældning og fjernelse af
selvsået busk- og trævegetation, rensning af opgrødearealer i søen m.v.
De langs matrikelskellene af matr. nr. ldy (sag 2) værende hegn bestå-
ende af træer. og andet skal snarest fj ernes, ved udvalgets foranstal t-
ning,_

Hegn må ikke opsættes (se dog nedenfor).
Offentligheden har ingen adEang til de dyrkede marker, der kun

findes på dele af de til sag 9 og lo høncndc creDler, elle af Sondrup
by, Ulstrup sogn, nemlig matr. nr. l~ og 5 (sag 9) og lf (sag lO),.
Ejerne af disse skal være berettiget til at hegne med almindelige mark-
hegn (herunder elektriske kreaturhegn). Når eller hvis anlæggelse af
en sti med tilhørende gangbro (i nord-vestskellet af matr. nr. lf) måt-
te blive aktuel (jvf. kortet og nedenfor), forbeholder nævnet sig ved
tillægskendelse at træffe nærmere bestemmelse om placering af et så-
dant hegn, og at fastsætte fornøden erstatning for ulempen ved en så-
dan sti, gangbro, eventuel flytning af bestående, lovligt opsat hegn,

,
Offentligheden tillægges ret til gående færdsel og ophold på de

udyrkede, uindhegnede arealer, ligesom der tillægges den ret til bad-
ning i søen fra disse arealer. Fredningsnævnet skal, efter at have råd-
ført sig med de andre påtaleberettigede, jvf. nedenfor, \~re berettiget
til at udfærdige et ordensreglement, således at badning kun skal være
tilladt fra et eller flere steder ved søen. Et sådant reglement må da
opsættes på et skilt på parkeringspladsen eller på andre formålstjen-
lige steder. Såfremt det f. eks. af hensyn til vildtet eller fordi fåre-
hold bl.a~ af hensyn til lyngv6getation af fredningsnævnet måtte anses
fornødent, skal nævnet, efter at spørgsmålet herom har været forelagt
de andre påtaleberettigede, kunne bestemme, at dele af de udyrkede om-
råder midlertidigt hegne s med formålstjenligt hegn med det resultat, at
offentligheden midlertidigt formenes adgang til sådanne hegnede arealer,
med mindre nævnet bestemmer andet. Hunde skal føres i bånd. Jagt må
kun finde sted, såfremt nævnet midlertidigt godkender det. En sådan god-
kendelse kan kun forventes meddelt, når vildtplajem tilsiger det. Hvor
jagt således må udøves, skal hunde naturligvis ikke føres i bånd af den
eller de jagtberettigede.

Veje og stier med dertil hørende gangbro og dæmning samt parkerings-
plads må ikke anlægges, uden efter skriftlig godkendelse af de påtale-
berettigede og kun på de steder, der er angivet på kortet. Hvor sti
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ønskes anlagt inden for den i naturfredningslovens § 53 omtalte 100
meter zone fra fod af oldtidshøj, skal spørgsmålet herom naturligvis
forinden forelægges Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning til udta-
lelse.

Søen må ikke tilledes nogen form for spildevand eller andet kemi-
,kalieberiget ~and.

Søen må ikke formindskes og dens vandstand ikke kunstig sænkes.
På søen må ikke anvendes motordrevne fartøjer. Lystfiskeri fra

bred med stang og snøre er tilladt. Erhvervsfiskeri er således forbudt,
det samme gælder erhvervsudlejning $f både.

Ved eventuel fortolkning af denne kendelse skal det afgørende sted--
se være, at formålet med fredningen er, ef hensyn til publikum,et op-
retholde det smukke og uberørte billede ef søen og dens heromhandlede
fredede omgivelser. Dette skal dog ikke hindre, at nævnet efter at
have forelagt spørgsmålet herom for de andre påtaleberettigede, kan
meddele tilladelse til opførelse på den projekterede parkeringsplads
eller andet dertil egnet sted inden for de udyrkede områder kiosk og/
eller toiletbygning, såfremt placeringen kan ske på diskret vis, even'~
tuer med krav om slørende beplantning. Rensning af toilet skel ske ved
sæaIDsugning, altså uden tilledning af vand til søen, direkte eller
gennem sivebrønd m.v.

Da fredningen medfører så store indskrænkninger i lodsejernes ejen-
domsret, at denne er reduceret til et minimum, har nævnet i medfør af
naturfredningslovens § 19 besluttet, at ejendomsretten til de til sag
l - 8 hørende arealer o~ af sag 9 matr. nr. 6 og den smalle strimmel
af matr. nr. l~ mellem lige nævnte matr. nr. 6 og matr. nr,. 3~ samt
endelig hele søen overgår til Staten. De pågældende ejere har erklæret
sig enige heri, men forbeholdt sig, at de får en passende erstatnings-
sum (salgssum). De har i forbindelse hermed bl.a. anført, at overtagel-
sesprisen for arealer i og uden for udstykningsområdet bør være hen-
holdsvis 1,60 kr. og 1,00 kr. og de tilsvarende priser, i tilfælde af
ikke-overtagelse, men fredning, skal være henholdsvis 1,05 kr. og 0,45
kr. pr. m2• Erstatningen for overtagelse af søen h8r de pågældende
lodsejere foreslået baseret på en pris af 30.000 kr. for hele søen.

Angående den lodsejerne og/eller panthavere m.fl. tilfaldende er-
statning skal bemærkes, at der af det foreliggende ikke ses et være
tilvejebragt en klar udtalelse fra myndighederne angående disses stil-
ling til udstykningsandragendet, alene baseret på de før by- og land-
zonelovens ikrafttræden gældende regler. Det er dog bemærkelsesværdigt~
at Aars kommune ved sin ovennævnte skrivelse af 2. december 1970 skal
have udtalt, et man "ikke for tiden har tanker om at udlægge omhandle-
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. e' IIde arealer til sommerhusområde. Sammenholdes dette med Amtsrådets for-
sigtige udtalelser, finder nævnet, at det må anses som sandsynligt, at
det begærte andragende om udstykning til sommerhusgrunde ikke ville væ-
re blevet godkendt, Der er i hvert fald intet bevis ført for, at en så-
dan godkendelse overvejende sandsynligt ville være blevet givet. Nævnet
finder herefter, at overtagelseserstatningen vil være at bestemme til
4000 kr~ pr. ha. - uanset om et areal måtte ligge i en beskyttelseszone
(efter naturfredningslovens § 47, stk. l, nr. 2 og § 53) eller ej, me-
dens erstatninge~ for ikke-overtagne arealer, vil være at ansætte til
1000 kr~ og 2000 kr. pr. ha., alt ef~ersom et areal ligger i eller er
uden for sådanne ?eskyttelseszoner. Overtagelsesprisen for søen ansæt-
tes til 30,.000 kr.

Der vil være at udrede i erstatning for fredning eller for overta-
gelse følgende:ee
Sag l,",
Anders Borup,
Overtagelse,
Sag 2.
E. Munk,
Overtagelse
Sag 3.
K. Jacobsen,

'

Overtagelse,
Sag 4.
Stein Munk,m.f1.

(.- Overtagelse,

Matr.(e11er
del heraf)

ha. land ha. sø

l~ 1:t,03 44.]20kr ...

2,21 8.840kro

0,20 800kr ..

"57,31
2,45

39,76 159 .040kr ,',
For anpart af søen, 10,62

1,02
11,64 16 .456k:r: "

175 •496k:r: "
175.500krC\afrundet til

Sag 5,-,
Fælleslod "e Overtagelse, 9 5,7 22.8ookr o



Matn.
(eller del
heraf) •
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ha. land ha.sø

}';,.e:Lleslod,
0"'J(;rb..lgelse,
'~,'or anpart af søen,

7 6,17 248680kr,.
1,60 2 ..262kr ..

26 II942kr ,e

afrundet til 27.000kr~
<.,r~ .. r;1..,;, Cl...... ~-,I

h'; "An ,..Pedersen,
le C>....e.rtagelse, 3,40 13,.600kr et

88C~ 8 o.....'--}~-,.

:} I Mu:ach,
Overtagelse,
8 (,jeJr efd"

7 1,44
0,93

5 ..760kr.
b.2l2kr,.
7.075kr .•

afrundet til 7.100kr<.,

Seoreal.....- -

r:J~l~ Svendsen,

l;i.2..~ldDr~
T Z0ne (a 1000 kr.) l~
Uc'Len for zone (a 200okr) -
l zone (a 1000 kr.) 5
Overtagelse (a 4000 kr.) 6

l~
l~
6

4,41
0,18
0,20

2,69
0,16

4.400kr.
360kr .•
200kr.

10.760kr,e
640kr.,

3,04
~
6,93 9.798kr ...

26.158kr.
afrundet til 26.200kr~

'Jve Jensen,
I ~one (8 1000 kr.)
Søoreal,

0,70
0,12

700kr .•
170kr. 870kr.

I al t 326.83 okr Q

De således tilkendte erstatningsbeløb vil årlig være Dt forrente mede 196 højere end den af Nationalbanken på tidspunktet for kendeIsens afsi·-
ge~,3e fastsatte diskonto og beregnes fre afsigelsen af kendelsen, indtil
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betelin~:;slwY',. Erstatningerne med tillæg af renter vil væ:ce at udrede
rn.edt af Statskassen og t af Amtsfonden for Nordjyllands Amt r;

Kendelsen vil,i medfør af naturfredningslovenD § 25? være at fore-
lægge Overfredningsnævnet, men denne forelæggelse medfører ingen anke-
behendlinG,o

~}skeF derfor en lodsejer eller anden ankebc~e~t~f,et kendelp0n __~-
,9-..:"F.,~.tJ..~_E!ådette ske ved enke til Overfredning~~e~ 2 N:l~.2J2~~§'§ 22,
1602 København 'Kil._-.r:.... ...___...

A~kefristen er 4 uger regnet fra forkynde18e~~k~ndqlsen ~1
anbefalet brevo.. ·-.... ...-.-a'. __

Erstatningsbeløbene med ovennævnte renter vil være et udbetale~
Ae Vedrørende sag 1-4,7 og 8 samt for så vidt 8n~år sog 9 metro nr~

6 (lo,.760kr.) og den ovennævnte smalle str:Lmmel af matro nro 12.
(6'+okr.) til de respektive ejere, under fo:c-,)e;'J.ol(~[3f l)cmthaver-
nes godkendelse. Vedrørende sag 4 med lige anpart t~l de pågæl-
dende ejere.(For så vidt angår Karen Ellingsen mod forevisning
ef behørig skifteretsattest)o

Bo Vedrørende seg 5 og 6, således at erstatn~;.ngsb('J.øbenavil være
at deponere i overensstemmelse med lov nro 29 af 160 februar
1932. (Deponeringsloven.)

io Vedrørende sag 9 (med undtagelse af de ovenfor under A nævnte de-
le af sag 9) og lo, direkte til de respektive ej~~e, idet pentha-
vernes pantesikkerhed ved fredningen ikl:e skønnes forringet i et
sådant omfang, at en udbetaling helt eller delvist til disse
skønnes nødvendigt.

Kendelsen vil være at tinglyse med primær prioritet på nedennævnte
matr. nr. og de parceller, der måtte være udstykket herfra den 110 ~arts
1970 og senere. De pågældende matr. nr. er Ibm, ldg, ldy og ldz Gunder-
s'lJede;asrd,3S, 3!:, 7 og 9 Bjørnstrup, alt af Gunderstec. sogn, l~, l!:, 5,
6 og 7 Sondrup by, Ulstrup sogn.

Påtaleret tillægges Danmarks Naturfredningsforeni~g, Fredningsplanud-
valget for Nordjyllands Amt og Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts
sydlige Fredningskreds, hver for sigs

Thi bestemmes:
De ligenævnte matr.nr. og parceller, der måtte være udstykket her-

fra den ll. marts 1970 o~ senere samt Navn so, underkastes fredning i
ovennævnte omfang, idet der med hensyn til grænserne henvises til det
vedhæftede kort.
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tt Erstatning med tillæg af renter udredes ~il følgende som lige oven-

for under A • C nærmere bestemt:
SePil. '
Sag 2,•
Seg 2-
Sag 4..'

Sag

SDg 6.
Seg t.
Sag .8.
Sag 2,.
Sag lo,

Andero Borup,
E,. Munk,
K. Jacobsen t

Stein Munk,
Gunner MWlk,
Poul Munk,
Margrethe Munk,
Mary Liltorpt
Koren Kehler Ellingsens dødsbo,

I I

2- Til den eller dem, der foreviser
behørig adkomst,

do.-
Sv. Ae.Pedersen,
G. Munk,
Sv. Svendsen,
Ove Jensen,

44.120 kr!,
8.840 kr.

800 kr!,

175.500 la,_

22.800 kr.
.27.000 kr,_
13.600 kr,_

?

7.100 kr.,
26.200 kr,.

870 kr~

326. 830 kr~

C.P. Schierbeck M. Tonge, p,.Christensen
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o V E :'1r.:R I::D N iN G S ~~ÆV N iiT ic

T0i:::ron ~-... -:-" .',:.1
01-133638

Ars 1-<ommune

Rådhuset

Dato:

J. nr,;

28. august 1984

2160/72··1/84

Himmerlandsgade 27

9600 flI's

Ved en afgørelse 3f 9. maj 1984 har fredi1ings:ld.~Vnet for Nordjyllands
amts sydlige fredningskreds tiJ18dt ejeren Bf det fredc(ie areal, miljøministeri-
et v/sknvstyrelsen, at etablere en parkerir;gsplads ved adg8ngsvejen i den nord-

vestlige udkant af det fredede omr~de og i forbindElse hermed at opsætlp skilte
med forbud mod motorkørsel p~ fredningen iøvrigt.

Ars KGi71,',IJnC h8r p,~k18Get afgørel~;en Lil overfrpdningsr~21.Inet, idet kom-

mUllen finder, at der Ikke bør ,lægges hincrin'jer i vejcn for den frie foprdsel Ul
s~en. Det anføres, at lokal befolkningen i generatjoner har karl ned lil S08n

uden at pAføre arealet skRde. H~js der sker skadevoldende kørsel uden for den
eksisterende primitive kørevej og det opholdsarRRl ved søen, sum normalt benyt-
Lt:s, Hnses det for mere hensigcmn,rssiqt. <-d.et;.1blcre en grøft !tied \/old som 8f-

grænsni i'li] •

Af overfrcdningsr~~npts kenrlpJsp af 14. juli 1976 f[emg~r, at der er
adyang for offentligheden til g~endc færdsel og ophold p5 de uJyrkede HraJAl'
samt tl1 bwJn.lr;g j s;Jen. Dl"rimod [r18 der .ikke fufl'.,jå inoloriseret k0rf:;el på det
fr~dGde arenl. Hvis den offentlige arlgany er lii ~kade for nAluTtil~landen, og
118turfredninY'3r3det finder :::mlr~dnjnqtil at gribe j,nd, skal r8lte~ t 11 ophold og

badnir.g kunne belJL'<C!1'3es. Fredninc]cn er ikke t.il hUldpr for, at der i fDrst:3else

mod fl8turfredningsl'ådet træffes n"rfflf:lefor;:if)stnllninger vedrørcnde offenUighe-

dens Cidl~ang,hprunder opretteJsl= af st.icr og parkeringsplads.

Som led i fredningsnæ\/nets behandling af sagen er indhentet en udt.a-
lelse fra natlJrfredningsrc'3dct, som hFlr 8nset. de seneste års tiltagende b8de-
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og trafik8ktivitet~r i området for bet2nkelige i relation til formålet mad rr8d-
niflgen. Genne udvil<1ing furestiller 1.'3c!et sig ikke kan sb"mdses, men den of-

fentlige l:ldgangkan muligvis kanal.'i.seres. Rådet har derfor - omend ,ned betænke-
lighed - anbefalet fredningsnævnet at tillade oprettet en parkeringsplads udover
den eksjsterende lidet benyttede plads ved den sydlige adgangsvej til frednln-
gen.

OV8rfredningsnævnet skal udtale:
NGvn sø med omgivelser blev i sin tid fredet og samtlige arealer af-

stået til det offentlige i første række for at tilgodese, at den meget ømfindt-
lige natur i og ved søen - en sAkaldt lobeliasø - ikke blev forringet. Over-
fredningsnævnet arst od på fredni ngstidsp'Jnktet fra at ti lInde foranst-altni nger,
som kunne tæ~kes at medføre en belastning af det fredede omr~de. Ved bedø~mel-
scn af bVllt<et publiktlmsprC's området klJIlne tåle, skulle naturfl"edni niJsrådets
vurdering lillrgyes væsentlig bel~dning.

O~erfredningsnævnet finder, at den afgørelse, fredningsnævnet har
t ruffet, ste"111!0er med disse betragtninger. Hen: fter til Lfædes fredningsnævnels
afgørelse af 9. maj 1984.



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

KONG HANSGADE 18 9000 AALBORG

HF 1081 12 70 11

Journal nr,

9.maj 1984.
82/83.

statsskovvæsenet Buderupholm Skovdistrikt,
Mosskovgård, Møldrupvej 26,
9520 Skørping.
vedr. matr. nr. l bm Gunderstedgaard, Gundersted. - Indretning

. ,

,af parkeringsplads ved Navn sø - fredet ved Overfred-
ningsnævnets kendelse af 14.7.76.

,I

Under henvisning til Deres skrivelse af lo.maj 1983 og
det ,under besigtigelsen den 26.april 1984 passerede godkender
Fredningsnævnet herved, at der som vist på oversigtskortet
Etablere's en parkeringsplads vEd den nordlige adgangsvE j til
arealet og opsættes Skovvæsenets sædvanlige skilte med kørsEls-
fCU'bud.

• Udskrift af besigtigel?en vedlægges.
Ovcnnc1:vnLc godkE:'1'i.(1r:!:.•c, 001" el' \':1 dispensc:lt:jonfra

:)C.::~tU(m11_'J~jC('YH~ i ,Y1c;tlll'frc:.Jn:lYJUSJOVCl:l'3:~ 34 ,kC'..Il
j. m(~d r: :{)Y' (~[ ~.;drllmc: J nvs ~, ')8 j 11c1b;,iD \;r.~(: l'o;"OV OP f 1',:.1.1 n LYl(jsnæv-
net:, P.ln,':li\.,~,,_I~, ,/, L2~)h !C(.)1:)(:'111:.::VYi K" " (~('-.n, dcr l'l:! u'2(ja~-

::u:r frøl n i nej:, ;-'oY'cn i.neT'.
...... '..J

-•
KlaJe.E'!'j.:jlcn (:'1' ,1 WJer fra don ':1. .. tSl, a.fGøreJ.:~(m er

meddelt den p~gæIdcndc kld0Lb~rottig0d(.
En tilladE:..Ls~m:~ ikke udnyttes foL' kla.0cfristerJ:J uc1-

l,~b. Er klage:: inc1gj 'Tot, ),;,\d. tillarlGl~,U1 ikk'2 udnyttes, )ned-

mindre den o prc Lhold.es (lP o Vc.:r frcdnj nr:jl"'/iJ'lvnet. Nærvær <.: .1dE"
!

tilladelse :)(l.::,tE.:.lldC'J', ~>~'Ifreml:den il1k(~'c:.:t' udnyttE'et jpcfen
p ,/' ,,'vi l t'~ ,. _,I ,",) _ • .t:i

..fl',.' j~' ~ ............ ' ,;'f -; ,to'< c" ...,j~ <.. , ; .. }

.... I ,

~",f

E . Df'1um de N8cJ:':]aiJy',rj.Bilag.
Til orielltC'I'i~, plus kopi af bilag 2 og udskriftEn.

X"'rednlng::;styre Isen , Amaliegade 13, 1:256 KøbeYlhavn K., 5 eksempl.
Nordjyl1and~3 Amtskommune, teknisk forval tning,

. N:L<::ls ~"30hTSV€.j30, 9220 Aalborg ø.,
.l\mtsfrcdningskontor<::t,

NieJs DohrsVEj 30, 9220 !I.(llborg ø. 8-70-52-4/27-1-83.
Danmcl.rks Ntlturf cEdni Ylgsfol"c:ning, Fredcr'lksberg RlmdcJel l,

2000 København F. '
DN, V./Eilif Holle Jørgensen, Katbyvej l, .9600 Aars.
Naturfredningsrådet, Amaliegade 13, 1256 København K.

Jr.Ylr. 39/8L; (1422).
Aars kommune, 9600 Aars .

". j ; ~ •
. ,', l' ":",
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

REG.Nl 5S5b
Aalborg,den 14.maj 1986.

KONG HANSGADE 1A qOOO AAl AonG

HF IDAI 12 70 11

Journal nr. l 8 O/ 8 5 .

Buderupholm Statsskovdistrikt,
M ø ld ru p vej 26 , Til fredningsregisteret
9520 S kø rp in g . til orientering C(.%--f'~
Vedr. afskæring af tilløb til Navn sø og ~prensning af afløb i

område omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 14.
juli 1976 om fredning af Navn sø med omgivelser.

Under henvisning til den af Dem overfor Nordjyllands amt
den 26.april 1984 rejste sag oversendt hertil af antets fred-
ningskontoret den 20.august 1985 og til nævnets besigtigelse
den 17.april 1986 godkender Fredningsnævnet, at der etableres
en afskærende ledning bestående af GT-rør, som er helt tætte
for indsivning af grundvand (betinmuffer med gummiringstætninger)
som vist på vedlagte kort (sagens bilag 7) og foreslået af He-
deselskabet ved skrivelse af 16.Rpril 1985.

Nævnet godkender endvidere, at den på førnævnte kort viste
afløbsgrøft (Vidkærgrøften) oprenses, og at der sker afskæring
af pilekrat og anden vækst i afJøbsgrøften samt fjernelse af
nedskredne græstørv, således at underløbet under vejsporet til
søen tjener som retningsgivende for dybden af grøften efter op-
rensningen og således, at oprensningen ikke medfører væsnetlig
større afløbshastighed fra søen eller vandstandssænkning i søen.,

fotokopi af bilag 5, 7 oq 18 vedlægges.

Ovennævnte godkendelse, der er en dispensation
fra bestemmelserne i naturfredningslovens § 34,
kan efter samme lovs § 58 indbringes for Over fredningsnævnet ,
Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret
Fredningsnævnets afgørelse, Fredningsstyrelsen, Nordjyllands
amtsråd, Aars kommunalbestyrelse og Danmarks Naturfred-
ningsforening.

Klngefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-
delt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før klage fristens udløb.
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Er klage indgivet, m~ tilladelsen ikke udnyttes, medmindre
den opretholdes af Over fredningsnævnet. ~ærværende tilla-

E' "delse bortfalder, såfremt den ikke er ulnY."Het inden 5 år
....:

fra dato. ~j'

Bilag.
E.Bruun de Neergaard.

Til orientering: (Der vedlægges kopi af bilag 5, 7
Yfredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København

Nordjyllands Amlskommune, teknisk forvaltning,
Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg ø.

Amtsf§~~R~~g~~~8~3E~~12~~5!~4~ohrsvej 30, 9220 Aalborg
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l,

2000 København F.

og 18.
K. 5 eksempl.

ø .

DN, v./hr. Ejlif Ho Ile Jørgensen, Katbyvej l, 9600 Aars.
Aars kommune, 9600 Aars.
Overfredningsnævnet,
Naturfredningsrådet,

Jr.nr. 1422.

Amaliegade 7, 1256
Amaliegade 13, 1256

København K.
København K.

Bilag. E.Bruun de Neergaard.

, ,

", .'

'-,
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Oprensning
afiøbsgrø1t
(Vidkærgrøiten)

Fredning af

NAVN Sø OG NÆRMESTE OMGIVELSER
r
j Aars kommune

Nordjyllands amtatrikelbetegnelse ved statens
are,.ne.

Bjørnstrup by og Gunderstedgaard
Hovedgaard, Gundersted sogn.
Sondrup by, Ulstrup sogn.



J REG.NR. 550b ,00
.'Ittdt!~et I

':ov. <JO i'laturcrvrefsan

Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sYdlige fredningskreds
Tinghust, Gammeltorv 6, 9000 Aalborg.
Telefon 98 12 71 11.

Aalborg, den 11.september 1991 .

• Vedr. FS nr. 42/1991: Ansøgning om dispensation fra Overfred-
ningsnævnets kendelse af 14. juli 1976 om fredning af Navn Sø
med omgivelser med henblik på afspærring af indkørslerne til
søen.

Til orientering fremsendes hoslagt udskrift af nævnets protokol
den 5. september 1991 tilligemed kopi af skrivelse af d.d. til
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgaard, Møldrupvej 26, 9520
Skørping .

.. ~~Sort.oe JenrJ"

1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
3. Aars Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening ved Eilif Holle Jørgensen,

Katbyvej 1, 9600 Aars.
6. Politimesteren i Løgstør.
7. Jens Nielsen, Plantagevej 17, 9230 Svenstrup.
8. Peder Mikkelsen, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars.

~) " t,. :·1ihll'lJ11lstene
~;}(:) " ',ir' ~'~atUl'styrelsen
,J."r, ~~~ I '2 \ ~ \ l '-t - O O b~
,A KT. nr.

,311. l



Ar 1991, torsdag den 5. september kl. 11.00, foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse
i

FS 42/1991: Ansøgning om dispensation fra Overfrednings-
nævnets kendelse af 14.juli 1976 om fredning af Navn Sø .ed 0.-
givelser med henblik på afspærring af indkørslerne til søen.

Sagens akter var til stede.

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

For landskabsnævnet: Per Hounum.

•e
e

For Aars kommune: formanden for teknisk udvalg, Harry Nielsen, og
fra forvaltningen: Seidenfaden •

For Buderupholm statsskovdistrikt: Martin Bjerring.

For politimesteren i løgstør: politiassistent Svend Mortensen.

Danmarks Naturfredningsforening var indbudt, men ikke mødt.

Nævnsformanden bemærkede, at kendelsen bl.a. indeholder forbud
mod terrænændringer, opsætning af master og andre skæmmende
indretninger og hegn, bortset fra nødvendige kreaturhegn.

Martin Bjerring redegjorde
håndhæve kendelsen s forbud

ØJf]ømfnfster'et, J. nr. SN J S(, \ \ \ 14- 001,2

1 2 SEP. 1991
XJa nr.

for distriktets vanskeligheder med at
mod motorkørsel på det fredede areal.
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Han foreslog, at kørsel ned til søen ved den på kortet viste
position 3 søges hindret ved etablering af en 8-10 meter lang
grøft langs den private fællesvej. Ved position 2 foreslog han en
kombination af grøft og bom, og ved position l, hvor problemet er
størst, en bom. Han forestillede sig en bom af galvaniseret jern
svarende til dem, der anvendes ved cykelstier.

Hounum henstillede, at eventuelle bomme udføres i træ.

Harry Nielsen fandt, at der ikke burde udføres nogen form for
afskærmning under hensyn til publikums interesse i at kunne
færdes frem til badestederne ved søen.

Det oplystes, at Naturfredningsrådet tidligere har modsat sig en
flytning af parkeringspladsen ved position 1 til en placering
nærmere søbredden.

Svend Mortensen oplyste, at hensynet til redningskørsel ikke er
til hinder for, at der opsættes aflåselige bomme, såfremt red-
ningsstationerne får en nøgle. Politiet er opmærksom på den u-
lovlige færdsel og har foretaget patruljering og optaget rappor-
ter. Denne patruljering vil fortsætte.

Nævnet voterede. Der var enighed om, at det på grund af terræn-
forholdene må antages at være overordentlig vanskeligt effektivt
at hindre ulovlig kørsel ind over arealet mod sydvest ved posi-
tionerne 2 og 3, og at de foreslåede foranstaltninger vil være
et i forhold til den opnåelige effekt uforholdsmæssigt stort
indgreb. Der er herved lagt vægt på det uhindrede udsyn over
søen fra vejen langs vestsiden. Derimod må det antages, at etab-
lering af en bom ved position 1 effektivt vil kunne hindre kør-
sel fra parkeringspladsen mod nordøst. Det tillades derfor alene,
at der opstilles en bom på dette sted. Bommen skal udføres i træ
og således, at den vil kunne åbnes for redningskørsel.

Nævnsformanden gjorde de mødte bekendt med udfaldet af voteringen



e
e
e

-3-
og henstillede, at man overvejede en mere hensigtsmæssig skilt-
ning og muligheden for en mere intens patruljering.

Martin Bjerring rejste herefter spørgsmålet om, hvorvidt det kan
tillades, at der etableres en blot 20 cm dyb grøft ved positition
3, idet han mente, at dette vil hindre personbiler i at kunne
køre til søen.

Hounum bemærkede, at han i så fald gerne først vil undersøge, om
miljøkontoret har behov for at kunne køre til vandmålerne.

Nævnsformanden udskød dette spørgsmål til evt. senere behandling.

Sortsøe Jensen.
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Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts
sydlige fredningskreds

TInghuset. Gammeltorv 6
9000 Aalborg. Tlf.OS 127111

Aalborg, den 11.september 1991.

Buderupholm Statsskovdistrikt,
Mosskovgård,
Møldrupvej 26,
9520 Skørping.

Vedr. FS 42/1991: Deres j.nr. 1211-BU.

Under henvisning til Deres skrivelse af 6. august 1991 og besig-
tigelse den 5. september 1991, hvoraf udskrift vedlægges, skal
herved meddeles, at nævnet kan godkende, at der opstilles en bom
ved parkeringspladsen ved Bjerghedevej. Nævnet kan derimod ikke
godkende de foreslåede 2 øvrige afspærringer.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til naturfrednings-
lovens § 34, stk. 1, kan i medfør af naturfredningslovens § 34,
stk. 2, inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet, Slots-
marken 15, 2970 Hørsholm, af ejendommens ejer og bruger, Skov-
og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Aars kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Sortsøe Jensen.



REG. NR. ,555b. 00

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYllANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 127111.

Aalborg, den 5. januar 1994.

Buderupholm Statsskovdistrikt,
9520 Skørping.

Vedr. FS 79/1993: Matr.nr. les m.fl. Gundersted Hovedgaard, Gundersted.

Under henvisning til besigtigelse den 16. december 1993, hvoraf udskrift vedlægges,
godkender fredningsnævnet følgende:

1) Grøften mod nordøst afskæres, og der etableres et stigbord i en forsøgs-
periode på 4 år,

2) der etableres et vandingssted nord for sØen ved hjælp af en mulepumpe og evt.
et par brøndringe under terræn,

3) der etableres en træbom ved Præstevej nord for søen,

4) der etableres over en strækning på ca. 50 meter en sådan forhøjning af rabat-
ten langs Præstevej, at den ikke kan passeres af personbiler.

Ved afgørelsen har nævnet i medfør af paragraf 50 i Naturbeskyttelsesloven meddelt
dispensation fra Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli 1976om fredning af Navn sø
med omgivelser.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger indbringes for Naturklagenævnet, der evt. kan
henskyde klagen til miljøministerens afgørelse. Tilladelserne må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og rettidig klage har opsættende virkning. Tilladelserne bortfalder,
hvis de ikke er udnyttet inden 3 år. Klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

~ 12.1 \ II Lt - o Cl 6 '2. ) G:)....l.<:t- 2. () ~ I

~(/:fll



År 1993, torsdag den 16.december kl. 10.00 foretog Frednings-
nævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

FS 79/1993 : Vedr. matr. Dr. les GUDdersted Hovedgaard, GUD-

dersted.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det
amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm. Det kommunalvalgte med-
lem havde meldt forfald.

For Aars Kommune mødte Harry Nielsen og kommuneingeniør Se i-
denfaden.

For Nordjyllands amt mødte Per Hounum og Anne Mette Wiese.

For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte Lene Vej bæk og Martin
Bjerrring.

Danmarks Naturfredningsforening var indbudt, men ikke mødt.

Der fremlagdes:

1-3. Skrivelse af 7. oktober 1993 med bilag fra Buderupholm
statsskovdistrikt.

4-5. Skrivelse af 1. november 1993 fra samme med 1 bilag.

Nævnsformanden bemærkede, at Navn sø med omgivelser er fredet
ved Overfredningsnævnets kendelse af 14.juli 1976. Kendelsen
indeholder bl.a. forbud mod terrænændringer, opsætning af
større bælter, hegn m.v. Om søen hedder det bl.a., at den ikke
må formindskes, og vandstanden ikke kunstigt ændres.

Lene Vejbæk og Martin Bjerring redegjorde for de foreslåede
foranstaltninger.

Vandstanden i søen har været vigende, især om sommeren, og man
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vil derfor forsøgsvis afskære grøften mod nordøst og etablere
et midlertidigt stigbord. Ud over at imødegå afvanding vil man
herved også fremme den naturlige variation i vandstanden.

Ingen havde indvendinger. Hounum bemærkede dog, at han ikke
fandt, at grøften burde sløjfes, selvom forsøget måtte falde
heldigt ud.

Der var enighed om, at forsøgsperiode på 5 år vil være passen-
de.

Lene Vejbæk og Martin Bjerring redegjorde herefter for di-
striktets forslag om at oprense vandingshullet nord for søen,
hvor der i perioder har været problemer med at skaffe vand til
kreaturerne.

Efter drøftelse opnåedes der enighed om, at det vil være mest
skånsomt for det fredede areal, at der på et egnet sted etab-
leres et mindre vandingssted ved hjælp af en mulepumpe og et
par brøndringe under terræn.

•
Martin Bjerring fremhævede, at der fortsat er problemer med u-
ønsket bilkørsel fra Præstevej, og at man derfor fortsat øn-
sker at uddybe grøften på en strækning langs Præstevej og at
opsætte en bom mod nord-vest, således at kørsel rundt om søen
afskæres.

Harry Nielsen "bemærkede, at kommunen fortsat ikke er tilhænger
af, at der opsættes bomme.

Hounum havde ingen indvendinger.

Under drøftelserne bemærkedes det, at det muligt vil virke me-
re naturligt at hæve rabatten i stedet for at uddybe grøften.

Seidenfaden bemærkede, at kommunen muligt kunne være behjælpe-
lig med at skaffe materiale.

--" )
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De tilstedeværende Dævnsmedlemmer voterede og var enige om at
indstille, at nævnet godkender etableringen af vandingssted
som aftalt som den forsøgsvise afskæring af afløbsgrøften. De
var endvidere enige om nu at lægge til grund, at der er godt-
gjort et behov for indgreb mod bilkørslen fra Præstevej. Disse
nævnsmedlemmer indstiller derfor, at der tillades opstilling
af en træbom mod nord, samt at der over en strækning på ca. 50
meter sker en sådan forhøjning af rabatten, at denne ikke kan
passeres af alm. personbiler.

Sagen udsat på forelæggelse for det kommunalvalgte medlem.

Sortsøe Jensen.



REG. NR. 5)570.00
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 12 71 11.

Aalborg, den 9. februar 1994.

Buderupholm Statskovdistrikt,
Moskovgård.
9520 Skørping.

FS 79/1993: vedr. matr.nr. les Gundersted Hovedgaard. Gundersted. Deres i.nr.
434-Bu.

l nævnets skrivelse af af 5. januar 1994er anført, at tilladelsen til at afskære grøften mod
nordøst er givet for en forsøgsperiode på 4 år. Dette beror på en skrivefejl, idet tilladelsen
retteligt er meddelt for en periode på 5 år, hvilket herved berigtiges.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

BUDERUPHOLM SKOV
lVfODTAGET

141001

8IJderupholm Slat

Buderupholm Statsskovdistrikt
Mosskovgård
Møldrupvej 26
9520 Skørping

Aalborg, den 15. april 2004

FS 18/2004, Plejeplan ved Navn Sø.

Nordjyllands Amt, Naturkontoret har fremsendt tilladelse efter naturbeskyt-
telseslovens § 3 til fjernelse afpilekrat ved Navn Sø til orientering.

Da Overfredningsnævnets kendelse af 14. juli 1976 tillader fjernelse af selv-
vækst, har nævnet ingen bemærkninger, idet det forudsættes, at eventuelle
skader på søbredden løbende vurderes.r-

~
Sortsøe Jensen
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