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REG. NR.

L~tr. nr. la Børglumkloster
Hovedgård, ~ørglum sogn, m.fl.

~kYJ--~ T 2Yo. (!f. J~J).
Anmelder :

rredningsnævnet for
HJør ri ng Amt sr ful. skreds.

stempel -og afgiftsfri
i h.t. lov 140/1937.
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Undertegnede godsejer H.N. Rottbøll til Børglumkloster erklærer
mig herved villig til som ejer af Børglumkloster,

matr. nr. l ~ m,fl. Børglumkloster Hovedgård m.v.,'
at lade et areal af denne min ejendom frede for at sikre den fri
beliggenhed af den i klasse A fredede hovedbygning med Børglum kirke
og dermed de landskabelige - æstetiske værdier, der er knyttet her-
til, og som må skønnes at være af væsentlig betydnlng for almenheden,
derunder navnlig den milevide udsigt fra og mod klosteret over det
åbne, opad mod dette skrånende terræn.

Arealet omfatter den del af matr. nr. l ~ Børglumkloeter Hovedgård,
Børglum sogn, og 4 og 19 Mariegårde og Fristrup, Børglum sogn, der er.
beliggende in~enfor en cirkel med centrum i kirkens midte og en radius
på 500 meter, dog at herfra undtage~ som værende uden tllstrækkelig
betydning for sikringen af bygnlngskompleksets frie beliggenhed det
areal, der ligger øst for en linie, gående ret nord - syd i en afstand

'..~.

af 300 m øst for kirkens midte, alt som Vlst på vedhæftede kort, hvor
det frededs areal er lndrammet med en rød skravering.

Fredningen har følgende omfang:
De fredede arealer vil kunne udnyttes som landbrugsjord m.V. på

samme måde som hidtil, men de må ikke bebygges eller beplantes. Der
må ikke på arealerne foretages gravning af sten, grus, sand elier ler
udover det til anvendelse på ejendommen nødvendige, og fornøden udjæv-
ning skal bagefter finde stad. 'Egentlig afgravning eller påfyldning
af det naturllge Jordsmon eller henkastning af affald herpå må ikke
finde sted. Der må ikke på arealerne anbringes transformatorstationer
el~e~ 9pstillesaruxe, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse el-
ler'lignende skæmmende indretninger. Der må i det hele ikke foretages
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ændringer i den nu bestående naturtilstand, der kan virke skæmmende
eller hindrende for udsigten til eller Ira hovedbygnIng og kIrke.

Der forbeholdes dog den til enhver tid værende ejer af Børglum-
kloster ret til uden samråd med FrednIngsnævnet eller ~ationalmuseet
at foretage forandringer af de tIl gardens arIft nødvendige bygninger.
Endvidere forbeholdes der den til enhver ti~ værende ejer ret til -
ligeledes uden samråd med FrednIngsnævnet eller Nationalmuseet - at
opførs de til gårdens drift nødvendige nye bygnInger, dog IkKe vest for
en lInie, gående ret nord-syd I en afstand af 50 m øst for kirkens
midte og vist som en sort stiplet linie på kortet. ~ndelig forbeholdes
der ejeren ret til at beplante en sandet pIe" i marken vest for klo-
steret og syd for Løkken-Vraa-vejen med lave buske, f.eks. rosa rugo-
sa, og til at foretage li~nae beplantnInger andetsteds, hvor det
skønnes nødvendIgt.

For fredningen kræves Ingen erstatnIng.
Jeg er enig i, at ovenstående frednIngstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig og med respekt af nu på-
hvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises tIl tIngbogen.

Påtaleberettiget er ejeren af Børglumkloster, FrednIngsnævnet
for Hjørring Amtsrådskreds, Menighedsrådet for Børglumklosterkirke
og Nationalmuseet, hver for sig.

Børglumkloster, den

H, N.ftOTTSØLL
Bo'i!wn 1'1011"

V,l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstllbud, bestemmes det, at fredningen vil være at tinglyse på
matr.nr. l!.Børglumkloster Hovedgård, Børglum sogn, og 4 og 19 IJla-

riegårde og Fristrup, BØrglum sogn.
Fredningsnævnet for Hjørring Amtsrådskreds,

den 31. Juli 1958.--- """'::----ø;;P7,;7~~ _~;
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 07701.00

Dispensationer i perioden: 10-08-1995 - 14-12-2006



FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11

-=f '"::J Ol .ro
r-r '0- - .....

Dato 10.08.95.

FS 27/1995: Matr.nr. 1 a Børglum Kloster Hovedgaard, Børglum.
Godkendelse af opførelse af ny redskabs- og graverbygning ved
Børglum Kloster Kirke på et areal omfattet af
fredningsoverenskomst tinglyst den 1. august 1958.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d.
til Arkitektfirmaet røgger A/S tilligemed udskrift af
besigtigelsen.

~1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening ved Birthe Kristensen,

Vrå.
4. Løkken-Vrå Kommune.
5. Aalborg stiftsøvrighed.
6. Brønderslev Provstiudvalg.
7. Nationalmuseet.
8. Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.
9. Kgl. Bygningsinspektør Hans Dall.
10.Hans Henning Rottbøll, Børglum Kloster.
11.Nordjyllands amt, Landskabskontoret.
12.Holger L. Holm.
13.Peter Have, Vrå.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 10.08.95.

Arkitektfirmaet Brøgger A/S,
att. Erik Sørensen,
Fjellerad,
9260 Gistrup.

FS 27/1995: Matr.nr. 1 a Børglum Kloster Hovedgaard, Børglum.
Godkendelse af opførelse af ny redskabs- og graverbygning ved Børg-
lum Kloster Kirke på areal omfattet af fredningsoverenskomst ting-
lyst den 1. august 1958.

på vegne Menighedsrådet ved Børglum KlosterK irke har De den 8. ju-
ni 1995 ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af opførelse af en
ny redskabs- og graverbygning nær kirken på et areal omfattet af
ovennævnte fredningsoverenskomst, idet bygningens udformning og
placering er angivet på fremsendte tegninger.

Nævnet foretog den 3. august 1995 besigtigelse af arealet. Udskrift
heraf vedlægges. Ingen af de mødende havde indvendinger mod det an-
søgte.

Under hensyntagen til at bygningen ønskes opført på et areal, hvor
bl.a. den eksisterende bevoksning af høje træer bevirker, at ind-
sigten til og Udsigten fra kirken ikke berøres af nybygningen, kan
nævnet godkende opførelsen som ansøgt.

Godkendelsen er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50
og kan inden 4 uger ved indsendelse af klage til fredningsnævnet
påklages til Naturklagenævnet. Byggeriet må ikke iværksættes inden
klagefristens udløb, og klage har opsættende virkning. Godkendelsen
skal udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



Den 3. august 1995 kl. 10.00 foretog Fredningsnævnet for Nord-
jyllands amt besigtigelse og forhandling i

FS 27/1995: Vedr. matr.nr. 1 a Børglum Kloster Hovedgaard,
Børglum. Godkendelse af opførelse af ny redskabs- og graver-
bygning ved Børglum Kloster Kirke på areal omfattet af fred-
ningsoverenskomst tinglyst den 1. august 1958.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen,
suppleanten for det amtsrådsvalgte medlem, Holger L. Holm, og
det kommunalvalgte medlem, Peter Have.

For Løkken-Vrå kommune mødte Helge Michaelsen.

For Arkitektfirmaet Brøgger A/S mødte Erik Sørensen.

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte kontorchef Løvgren og stifts-
amtmand Lassen.

For Brønderslev Provstiudvalg mødte Kim Eriksen og Tage Abra-
hamsen.

For Nationalmuseet mødte Birgit Als og Aamund Sørensen.

For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Per Hounum.

Endvidere mødte kirkegårdskonsulent Mogens Andersen og den
kgl. bygnings inspektør ved Per Svensson.

Der fremlagdes:

Ansøgning om godkendelse af 8. juni 1995 fra Arkitektfirmaet
Brøgger A/S med de deri nævnte bilag.

Formanden orienterede om indholdet af fredningsdeklarationen.

Erik SØrensen påviste arealet, hvor på graverbygningen tænkes
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opført med beliggenhed i nord- sydlig retning, opført i træ og
tegl og i en størrelse 5,2 m x 14,9 m. Den eksisterende høje
bevoksning skal forblive, og indkørsel nordfra skal sikres ved
tinglyst vejret.

Ingen af de mødte havde bemærkninger til det ansøgte.

Nævnet voterede og besluttede at godkende opførelsen som an-
søgt, idet hverken udsigt fra eller indsigt til kirken vil på-
virkes heraf.

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.



RE6.NR.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96307000

Aalborg, den 10. maj 2001

Modtaget i
Skov 'd 'n'styrelsen

1 4 MAJ 2001

FS 24/2001: vedrørende plejeplan for lyngklædt bakke i Børglum Klosterskov.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d,d. til Nordjyllands Amt, Natur- og
Miljøkontoret, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg øst.

Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

l. Holger Holm
2. Erik Nielsen
3. Danmarks Naturfredningsforening
4. Danmarks Naturfredningsforening v/lokalafdelingen i Sindal
5. Sindal Kommune

J< 6. Skov- og Naturstyrelsen
7. KIS Børglum Klosterskov Vest, Dragerupgård, Dragerupvej 34, Dragerup, 4300 Holbæk.



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 10. maj 2001

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst

FS 24/2001: Vedrørende plejeplan for lyngklædt bakke i Børglum Klosterskov.

Deres journal nr. 8-70-52-2-839-0002-00.

De har ved skrivelse af30. april 2001 forelagt ovennævnte plejeplan og amodet om dispensa-
tion til delvis fjernelse af træer og krat, der ikke er nåletræ, idet Overfredningsnævnets
kendelse af29. maj 1935, der stadfæster fredningsnævnets kendelse af 16. februar 1935 tillader
fjernelse af nåletræ.

Der er ikke fremsat indsigelser mod planen.

På fredningstidspunktet var arealet lyngbevokset med enebærbuske og denne naturtilstand
skulle opretholdes.

Sagen er behandlet efter forretningsordenens § 9, stk. 4.

Efter formålet med fredningen godkendes planen også for så vidt angår selvsåede løvtræer og
buskbevoksning.

Nævnet vil være betænkelig ved afbrænding midt i et større skovområde.

Godkendelsen der indeholder en dispensation, kan efter naturbeskyttelseslovens § 50, tk. l,
indbringes for Naturklagenævnet inde 4 uger. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes
inden 3 år.

Sortsøe Jensen



~?o!()O~.Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

SCANNET
'11

MODTAGET
Skov- og NaturfltyreløØD

~ 1 AU6.2003

lu8u

.. Aalborg, den 30. juli 2003

Vedr. FS 23/2003:
Udvidelse af Børglum-Løkken landevej ved Børglum Kloster.

Hoslagt fremsendes til orientering fredningsnævnets afgøreise af 30. juli
2003 i ovennævnte sag.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

II Sortsøe Jensen

Skov··og Naturstxrelsen
J.nr. SN 2001 . / ") //7/tf~OO of
Akt. nr. ~ / !k-

g/



Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

IIIe_
I

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 17,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 30. juli 2003.

Vedr. Deres j.nr. 8-70-51-8-829-0001-03:
udvidelse af Børglum-Løkken landevej ved Børglum Kloster.

..
Efter besigtigelsen den 24. april 2003 udsattes behandlingen af en den 1.
april 2003 fremsendt ansøgning fra Amtsvejvæsenet om dispensation til ud-
videlse af Børglum-Løkken landevej på en strækning, hvor arealerne er om-
fattet affredningsoverenskomst tinglyst den 1. august 1958 vedrørende
matr.nr. l a Børglum kloster Hovedgaard til sikring af hovedbygning og kir-
kens frie beliggenhed og de landskabelige - æstetiske værdier i tilknytning
hertil.

Der er fremkommet indsigelser bl.a. fra menighedsrådet ved Børglum kirke
og fra Danmarks Naturfredningsforening.

I skrivelse af 13, juni 2003 har De beskrevet et ændret projekt således:
"På strækningen forbi Børglum Kloster, km. 11.600 - km. 12.340, svarende
til det fredede område, foretages der ikke udvidelse af kørebanen, og ra-
batten udvides op til 4,0 meter, i den udstrækning det er muligt inden
for det eksisterende vejareal, ved sløjfning af de eksisterende grøfter.
Langs kørebanekanterne etableres en forstærkning afrabatten i et omfang,
der silaer en nødvendig sidestøtte af kørebanens belægning, i form af f.eks
brosten eller græsarmering" . Der vil endvidere blive etableret hastighedsbe-
grænsning på strækningen.

ti

I skrivelse af 4. juli 2003 har De præciseret, at der ikke vil blive foretaget af-
gravning af skrænterne ved vejkrydset på stedet, men alene fjernelse af be-
voksningen til forbedring af oversigtsforholdene.

Fredningsnævnet kan herefter efter fortsat skriftlig behandling meddele tilla-
delse til det nu ansøgte, således at de nævnte arbejder - indenfor det nuvæ-
rende vejareal - kan udføres. •
Tilladelsen er meddelt i henhold til 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

Kopi er sendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Peter Have,
3. Danmarks Naturfredningsforening vI Birthe Kristensen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Skov- og Naturstyrelsen,
6. Børglum Kloster Gods,
7. Menighedsrådet ved Børglum Kloster,
8. Nordjyllands Amts Vejvæsen,
9. Løkken - Vrå kommune.

Side 2/2



..
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Tlf. 96307000

t1o( .au

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København ø

Aalborg, den 14. december 2006

FS 8112006 vedr. matr.nr. 1 a m.fl. Børglum Kloster Hovedgaard.

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse i ovennævnte sag.

Der vedlægges protokoludskrift.

edningen fremgår af 'f gøre Isen.

. Sortsøe Jensen



\ Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Løkken-Vrå Kommune,
Sdr.Vråvej 5,
9760 Vrå

Aalborg, den 14. december 2006

FS 8112006 - Vedr. Deres j.nr. 06/753-3 - Ansøgning om tilladelse til at
opføre en tilbygning til "Den Gamle Smedie" på matr.nr. 1 a m.fl.
Børglum Kloster Hovedgaard, Børglum, der er omfattet af frednings-
overenskomst af 1. august 1958 til sikring af den frie beliggenhed af
hovedbygningen ved Børglum kirke.

Ved skrivelse af 10. november 2006 har De på vegne Hans Henrik Rotbøll
anmodet om fredningsnævnets dispensation til ovennævnte byggeri.

Nævnet afholdt den 6. december 2006 under deltagelse af 2 medlemmer
besigtigelse i sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til
orientering.

Sagen har efterfølgende været telefonisk forelagt nævnets tredj e medlem.

Fredningens formål er sikring af kirken og godsbygningemes frie
beliggenhed.

Ifølge fredningsoverenskomsten må der på de fredede arealer kun - under
nævnets censur - bebygges med driftsnødvendige bygninger. Det ansøgte
projekt kræver derfor dispensation.

Efter det om byggeriets beliggenhed, størrelse og udformning oplyste har
nævnet besluttet at dispensere hertil, idet tilbygningen i forhold til gods- og
kirkebygninger fuldstændig skjules af den eksisterende bygning.

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.
Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,
såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.
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 bliver først
påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis der
gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen.



Kopi sendt til:

l. Knud Erik Jeppesen
2. Peter Have
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Birthe Kristensen
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Hans Henning Rottbøll
8. Menighedsrådet ved Børglumklosterkirke vI Niels Erik Stprm Gregersen
9. Nationalmuseet.

Side 2/2



I Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt onsdag, den 6. december
2006 besigtigelse i

FS 81/2006:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til "Den Gamle
Smedie" på matr.nr. 1 a m.fl. Børglum Kloster Hovedgaard, Børglum,
der er omfattet af fredningsoverenskomst af 1. august 1958 til sikring af
den frie beliggenhed af hovedbygningen ved Børglum kirke.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen og det amts-
rådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen,

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,

For Løkken-Vrå Kommune mødte Carsten Nielsen,

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Frede Jensen og Eivind Toft,

Hans Henning Rottbøll var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 10. november 2006 fra Løkken-Vrå Kommune
med bilag 1 - 8.

Nævnsformanden orienterede om fredningsoverenskomstens indhold,
hvorefter formålet er en sikring af den frie beliggenhed af kirkens og god-
sets bygninger. Driftsbygninger kan opføres uden nævnets tilladelse.

Hans Henrik Rottbøll oplyste om projektet, at ved Smediens nordgavl
ønskes tilbygget ca. 85 m2., hvoraf ca. 15 m2 udgør en åben overdækning.
Tilbygningen vil mod vest flugte med Smediens vestvendte mur, medens
den mod øst hælder yderligere et par meter ud i forhold til eksisterende mur-
værk. En eksisterende garage på østsiden af ejendommen fjernes i
forbindelse med byggeriet. Nybygningen, der ikke er højere end facaderne
på Smedien, vil ikke kunne ses fra hovedgården og kirken, ligesom bygge-
riet ikke kræver terrænændringer. Tilbygningen opføres i træ, der sortmales
og med sort tagpap.

Driften af restaurationsvirksomheden i smedien er adskilt fra godsets drift.

Hverken amtet, kommune eller Danmarks Naturfredningsforening havde
bemærkninger til det ansøgte.

Nævnets to medlemmer voterede og tilkendegav, at de kunne imødekomme
det ansøgte.

Sagen udsat på forelæggelse for nævnets tredje medlem.

Sortsøe Jensen
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