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D E K L A R A T ION

Undertegnede proprietær Jens Christian Hjorth som ejer af landbrugsejen
dommen "Brogård", matr.nr.e 9a Bælum by, le Dragsggård Sædegård, 6!,Smi 1
die, alle Bælum sogn, deklarerer herved med virkning for mig og efter- .
fØlgende ejere de nedennævnte bestemmelser, gældende matr.nr. 9a Bælum
by og sogn, idet deklarationen afgivePs som vilkår forud for.meddelelse
fra Fredningsnævnet for Nordjylland~~~ydlige fredningskreds af dispen-
sation fra § 53 i lovbkg. nr. 520 af l. oktober 1975 (naturfrednings-
loven) i relation til gravhØjene Brohøj og TvillinghØj, 1414.40 og 1414
til siden 1961 foretaget kridt- og grusgravning og til fortsat kridt-
gravning.

l. Inden for en afstand af 100 m fra gravhØjenes fod·må fremover kun
foretages gravning efter kridt, men ikke efter grus eller andre rå-
stoffer. Dog må en i den gamle grusgrav nord for BrohØj henlagt dyn
ge af harpe t grus bortkØres: .

2. Kridtgraven må inden for nævnte beskyttelseszone ikke udvides mod ø
i retning af hØjene, og gravning må således· alene foretages i bun-
den af den bestående grav.

3. I graven og på det uopgravede areal nord og nordvest for Brohøj kan
henlægges arbejdslagre af opgravet kridt, men sidstnævnte sted ikke
nærmere hØjen end 70 m.

4. Harpe og andre indretninger af mere permanent art må ikke placeres
hØjere i terrænet eller nærmere BrohØj end nu, d.v.s. ikke hØjere
end et stykke ned ad skråningen og ikke nærmere end 70 m. Maskiner,
materiel o.lign. må ikke hensættes på det uopgravede areal inden
for beskyttelseszonen. , ,

inden l. oktober I I
oprindelig terræn I
skråningens fod

Inden 2 år efter kridtgravningens ophØr og senest
1986 skal grusgraven nord for BrohØj opfyldes til
overflade med Østvendt skråning 1:1 og således at
når ud til ejendommens Østskel.

5.

6. Inden for den under pkt. 5 nævnte frist skal den vest for BrohØj nu
oplagte overjordsdynge fjernes i sin helhed til oprindelig terræn-
overflade, idet fylden herfra i sin helhed skal anvendes til reta-
bleringsarbejder.
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7. Langs kridtgravens østside skal alene ved opfyldning, og alt-

så uden afgravning af den oprindelige terrænoverflade øst
for graven, etableres en skråning ikke stejlere end 1:2,5.

8. I forbindelse med de under pkt. 6 og 7 nævnte opfyldninger
kan foretages afgravning af terrænet nord for BrohØj, mel-
lem kridtgraven og den gamle grusgrav, dog ikke nærmere
Brohøj end 70 m fra hØj fod og til en ved afgravningen dan-
net skråning ikke stejlere end 1:5. I

"
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l9. Til sikkerhed for udfØrelsen'af ovennævnte retabelringsar-
bejder skal stilles en sikkerhed på 50.000 kr. i form af
bankgaranti, kautionsforsikring eller lignende. Sikkerhed
stilles 'til Nordjyllands amtsråd.

Påtaleberettigede er Nordjyllands amts sydlige fredningskreds og
Fortidsmindeforvaltningen under MiljØministeriet, Fredningssty-
relsen, samt Nordjyllands amtsråd hver for sig.
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lForanstående deklaration begæres i medfØr af § 64 i lovbkg. nr.
~ af l.oktober 1975 tinglyst med l. prioritet på landbrugsejen-
aornmen matr.nr. 9a Bælum by, le Dragsgård Sædegård og 61 Smidie,
alle Bælum sogn. - -

Bælum, den <6 -/0 1978

~0 (J~,Jt;4
T· l t ~I Fredningsnævnet
l- rædfs for Nordjyllands amts

sydlige fredningskA«ad-§or
Kong Han;; GOlde 18. 9000 Aalborg g,

Tlf. (08) 127011

den 3. november 1978.
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