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Kendelse:

(Meddelt den 28. januar 1991)

•
Overfredningsnævnets afgØrelse af 4. september 1990 om
erstatning i anledning af fredning af et areal med rester-
ne af vikingefæstningen Aggersborg i LØgstØr kommune,
Nordjyllands amt er påklaget til Taksationskommissionen
vedrØrende Naturfredning af Nordjyllands amt.

Taksationskommissionen har den 12. november 1990 afholdt
et mØde, hvor amtskommunen var repræsenteret ved landin-
spektØr Mogens Elling, afdelingsleder Lene Rubæk og tek-
nisk assistent Aase Petersen. Boet efter den hidtidige
ejer af ejendommen Inger Marie Overgaard NØrgaard var re-
præsenteret ved advokat M.A. Madsen, Fjerritslev og de nye
ejere, Aggersborggaard A/S ved advokat Hans Kjærsgaard.
Endvidere mØdte Skov- og Naturstyrelsen ved civilingeniØr
Ib Kofod.

Kommissionen har besigtiget det fredede areal den 13.
november 1990 sammen med ovennævnte personer og statsskov-
rider Hans Borglykke, Hanherred Statsskovdistrikt. Det er
herunder konstateret, at der er en afstand på godt 10 m
mellem Aggersborggaards ladebygning og den sydlige grænse
for det afståede areal. Statsskovrider Borglykke har op-,
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lyst, at der vil blive opsat hegn i den sydlige grænse-
linie.

VedrØrende salget af Aggersborggaard er det oplyst, at det
mellem sælger og kØber er aftalt, at fredningserstatningen
skal tilfalde sælger (boet efter Inger Marie Overgaard
NØrgaard) .

For Taksationskommissionen har Nordjyllands amt nedlagt
påstand, om at erstatningen nedsættes til ca. 325.000 kr.
Boet efter den hidtidige ejer har under hensyn til aftalen
med den nye ejer om fredningserstatningen alene nedlagt
påstand om stadfæstelse. Den nye ejer har erklæret ikke
at ville indtræde i klagen for Taksationskommissionen.

Nordjyllands amt har til stØtte for sin påstand bl.a. hen-
vist til, at erstatningen for arealafståelse ikke bØr
fastsættes til mere end 2,35 kr. pr. m2, svarende til
235.000 kr. med et tillæg på 50.000 kr. for den særlige
værdi, der udspringer af det afståede areals nære belig-
genhed ved Aggersborggaards driftsbygninger samt et yder-
ligere tillæg på 40.000 kr. for "ejendomsformindskelse",
som skal dække tabet for det ved fredningen opståede mis-
forhold mellem stØrrelsen af produktionsapparatet (drifts-
bygningerne) og stØrrelsen af ejendommens dyrkbare areal,
efter afståelsen. Der er herved henvist til, at ekspro-
priationserstatninger ved vejanlæg i området er udmålt i
denne stØrrelsesorden. Udover disse belØb bØr der ikke
gives særskilt erstatning for de gener, der påfØres
restejendommen, idet det gØres gældende, at dennes han-
delsværdi ikke vil falde mere end den erstatning, der ud-
måles efter de ovenfor anfØrte retningslinier. Det er
tillige anfØrt, at Aggersborggaards beboelsesbygninger er
orienteret mod Limfjorden, d.v.s. mod syd og ikke mod det
fredede areal nord for avlsbygningerne. Endvidere henvi-
ses til, at en eventuel udvidelse af driftsbygningerne i-
fØlge naturfredningslovens § 53 kræver fredningsnævnets
tilladelse, der ikke kan forventes meddelt.•
Boets advokat har til stØtte for påstanden om stadfæstelse
anfØrt, at en erstatning på 800.000 kr. må betragtes som
lavt ansat og har her i det væsentlige henvist til de
synspunkter, der er fremfØrt for Overfredningsnævnet ved-
rØrende erstatningsfastsættelsen.

Taksationskommissionen kan tiltræde, at der for det ved
fredningen afståede areal under hensyn til beliggenhed og
bonitet er ydet fuldstændig erstatning ved det af Over-
fredningsnævnet fastsatte belØb på 400.000 kr. Med hensyn
til de gener, der som fØlge af fredningen påfØres den re-
sterende ejendom, finder Taksationskommissionen ud fra en
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samlet bedØmmelse af disse ulemper på grundlag af besigti-
gelsen, at erstatningen herfor passende kan ansættes til
200.000 kr. Som fØlge heraf 'nedsættes den samlede erstat-
ning til 600.000 kr.

Herefter bestemmes:

•
Fredningserstatningen til den hidtidige ejer af Aggers-
borggaard, boet efter Inger Marie Overgaard NØrgaard fast-
sættes til 600.000 kr .

BelØbet forrentes som bestemt ved Overfredningsnævnets
afgØrelse af 4. september 1990.

I godtgØrelse for advokatbistand under taksationen fast-
sættes et belØb på 5.000 kr., der udbetales direkte til
advokat M.A. Madsen, Fjerritslev.

Ole Nicolaisen

I
Karl Nielsen Arne SØrensen

,
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• Overfredningsnævnets afgørelse

, af 4. september 1990

om fredning af et areal med resterne af vikinge-
fæstningen Aggersborg med nærmeste omgivelser i
Løgstør Kommune, Nordjyllands Amt (sag nr. 2771/89)

'.

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den
19. oktober 1989 truffet afgørelse om fredning af et areal på knap
10 ha omfattende resterne af vikingefæstningen Aggersborg med nærmeste
omgivelser i Løgstør Kommune. Formålet med fredningen er at bevare og
sikre arealets kulturhistoriske og arkæologiske værdier samt at sikre
offentlighedens adgang til området, så vidt det er foreneligt med fred-
ningens øvrige formål. Det fredede areal, som er en del af ejendommen
Aggersborggård, skal ifølge fredningsnævnet s afgørelse afstås til sta-
ten v/Miljøministeriet.

Fredningsnævnets afgørelse om fredningens gennemførelse er påklaget til
Overfredningsnævnet af ejeren af Aggersborggård, som har påstået fred-
ningen opgivet og i hvert fald begrænset i geografisk omfang. Endvide-
re har Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen påklaget afgørelsen
med påstand om, at der ved fredningen gives øget mulighed for at kunne
restaurere de oprindelige anlæg. Nordjyllands Amt har heroverfor ud-
trykt betænkelighed ved en for vidtgående adgang til rekonstruktion af
anlæggene på bekostning af det omgivende landskab.
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•
Fredningssagen blev i 1987 rejst af Miljøministeriet v/Skov- og Natur-
styrelsen, som frygtede, at fortsat pløjning med moderne redskaber vil-
le medføre, at de synlige spor af ringborgens vold snart ville forsvin-
de.

I

Aggersborg-komplekset beskrives som uden sidestykke. Anlægget - en
ringborg med en ydre diameter på 285 m - er et af vikingetidens mest
centrale monumenter, og bebyggelsesudviklingen kan her følges fra vikin-
getidens begyndelse op til i dag. Kun ca. halvdelen af anlægget er hid-
til udgravet, og udgravningerne, som blev foretaget i 1945-52, er sket
efter metoder, der i dag må anses for helt utilstrækkelige. Området
rummer tillige endnu ikke lokaliserede anlæg - en hedensk gravplads,
kongsgårde, borge og eventuelt vigtige anlæg, som man ikke har viden om
i dag.

•

For Overfredningsnævnet har foruden sagsrejseren Miljøministeriet, Løg-
stør Kommune, Nordjyllands Amt og Danmarks Naturfredningsforening ud-
talt sig til fordel for gennemførelsen af fredningen stort set som be-
stemt af fredningsnævnet. Samtlige har lagt stor vægt på, at der på
bedst mulig måde sikres offentligheden adgang til området under hensyn-
tagen til de arkæologiske interesser samt mulighed for almindelig ori-
entering på stedet om de arkæologiske værdier, der knytter sig til områ-
det. Aggersborg sogns Menighedsråd, hvis gamle kirkelade ligger i den
nordlige del af fredningsområdet, har fremhævet, at fredningen ikke bør
hindre tilvejebringelse af sådanne tidssvarende faciliteter ved kirken,
som kræves efter arbejdsmiljøloven.

Overfredningsnævnet har besigtiget fredningsområdet og afholdt offent-
ligt møde om sagen den 18. april 1990.

I sagens behandling har 10 af Overfredningsnævnets medlemmer deltaget.

Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale:

Det tiltrædes, at der pålægges området fredningsbestemmelser, hvorved om-
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rådets arkæologiske og kulturhistoriske værdier bevares og sikres, her-
under de arkæologiske levn af vikingefæstningen Aggersborg med nærmeste
omgivelser. Det tiltrædes endvidere, at der gives offentligheden ad-
gang til området, så vidt dette er foreneligt med forannævnte hensyn.

Hvad angår fredningsområdets nærmere afgrænsning er det besluttet at
tiltræde fredningens geografiske omfang som bestemt af fredningsnævnet,
dog således at fredningsbestemmelserne tillige skal gælde for areal øst
for Torupvejen indtil en afstand af 210 m fra fortidsmindets centrum,
hvis vejen forlægges mod øst, og arealet mellem det nuværende og kommen-
de trace herefter kommer i offentligt eje •

• Det tiltrædes endvidere, at det fredede område skal afstås til Miljømi-
nisteriet i det væsentlige med de fredningsbestemmelser, som frednings-
nævnet har fastsat for området. Dog bør det udtrykkelig fremgå af afgø-
relsen, at fredningen ikke er til hinder for, at der med fredningsnæv-
nets godkendelse kan etableres yderligere parkeringsmuligheder på det
areal. der ligger nord for en østlig forlængelse af det sydlige kirke-
gårdsskel. Ved anlæg af parkeringspladser bør der drages omsorg for.
at det eksisterende herregårdsdige ikke beskadiges. Det bør endvidere
fremgå af afgørelsen, at der i den nordlige del af parkeringsområdet
skal kunne opføres en nybygning til afløsning af den gamle kirkelade,
og at bygningen med fredningsnævnet s godkendelse skal kunne indrettes
til at rumme både velfærdsrum for kirken og informationscenter om fred-
ningsområdets kulturhistoriske værdier.•
Idet fredningsnævnet s afgørelse af 19. oktober 1989 ophæves, fastsættes
herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 10 ha store område
af det nuværende matr.nr. 1 ~ Aggersborg By, Aggersborg. som det er af-
grænset på kortet, der hører tilOverfredningsnævnets afgørelse:

§ 1. Fredningen har til formål at bevare og beskytte områdets kultur-
historiske og arkæologiske værdier og herunder særligt resterne
af vikingefæstningen Aggersborg samt at sikre almenhedens adgang
til området, i det omfang den offentlige adgang er forenelig med
fredningens øvrige formål.
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§ 2. Det fredede område skal fremover henligge med græs. Tilsåning
og vedligeholdelse påhviler Miljøministeriet. Gødskning,
afgræsning og eventuel omlægning af græsarealerne må kun ske, i
det omfang dette ikke strider mod fredningens formål.

§ 3. Det følger af § 2, at arealet ikke må beplantes eller bebygges.
Der må ej heller opstilles skure, boder, master eller andre skæm-
mende indretninger.

•
Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der - med fred-
ningsnævnets forudgående godkendelse - opstilles læskur for græs-
sende dyr. Ej heller at der til erstatning for den gamle kirke-
lade med fredningsnævnet s godkendelse opføres en bygning så
langt mod nord som muligt, der kan rumme både velfærdsrum for
kirken og eventuelt informationscenter om fredningsområdets kul-
turhistoriske og arkæologiske værdier.

§ 4. Der må ikke foretages andre terrænændringer end nødvendigt for
områdets udforskning eller tydeliggørelse af fortidsmindernes ka-
rakter, eller hvad der er strengt nødvendigt af hensyn til of-
fentlighedens adgang, herunder etablering af yderligere parke-
ringsmuligheder på det areal, der mod syd afgrænses i østlig for-
længelse af det sydlige kirkegårdsskel. Der må dog ikke herved
ske beskadigelse af det eksisterende herregårdsdige.•

§ 5. Almenheden har ret til ophold og gående færdsel i det omfang,
dette skønnes foreneligt med fredningens formål.

§ 6. Det påhviler Miljøministeriet at opsætte og vedligeholde et for-
svarligt hegn mod de tilgrænsende have- og landbrugsarealer.
løvrigt må hegning kun finde sted som led i arealets pleje eller
til regulering af almenhedens færdsels- og opholdsret. Det er
herunder tilladt at opsætte et fodhegn ved den sydlige afgræns-
ning af parkeringsarealet. Endvidere tillades opsat et ikke-do-
minerende skilt til vejledning af områdets kulturhistoriske og
arkæologiske værdier.
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§ 7. Det påhviler Miljøministeriet at føre tilsyn med og pleje det
fredede areal.

§ 8. Det fredede areal afstås til Miljøministeriet v/Skov- og Na-
turstyreisen. Datoen for arealets fysiske overtagelse fastsæt-
tes til den l. januar 1991.

Afståelsen anses i økonomisk henseende for at være sket pr.
l. januar 1990, der tilige er skæringsdag for skatter og afgif-
ter. Udstykning sker ved Miljøministeriets foranstaltning og på
statens bekostning •

• Alle rettigheder til eller over det afståede bortfalder, jf.
naturfredningslovens § 22, stk. 2, med undtagelse af dokument
angående byggelinie for bivej på matr.nr. l ~ Aggersborg By,
tinglyst den 12. august 1944.

§ 9. Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-6 kan meddeles efter
reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil
komme i strid med fredningens formål .

• Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato fastsat er-
statningen samt omkostninger i anledning af fredningen til ialt
835.000 kr., herunder omkostninger tilkendt af fredningsnævnet, og på-
lagt staten at udrede 90 % heraf. Det følger af naturfredningslovens
§ 33, at fredningens gennemførelse derfor er afhængig af, at Folke-
tingets Finansudvalg giver tilslutning til beløbets udbetaling.

på Overfredningsnævnets vegne

~~~
Bent Jaco~~~
viceformand
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• Overfredningsnævnets afgørelse

af 4. september 1990

om erstatning i anledning af fredningen af et areal med
resterne af vikingefæstningen Aggersborg med nærmeste omgi-
velser i Løgstør Kommune, Nordjyllands Amt (sag nr. 2771/89).

•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den
19. oktober 1989 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den
samtidig besluttede fredning af et areal på knap ID ha omfattende re-
sterne af vikingefæstningen Aggersborg med nærmeste omgivelser i Løg-
stør Kommune. Der er herved tilkendt den hidtidige ejer af det fredede
areal af ejendommen Aggersborggård, Inger Marie Overgaard Nørgaard, en
erstatning på 1.500.000 kr. for afståelse til Miljøministeriet af det
fredede areal på knap ID ha •

• Fredningsnævnets afgørelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprø-
veise i medfør af naturfredningslovens § 25. Erstatningsfastsættelsen
er tillige påklaget tilOverfredningsnævnet af ejeren af arealet med på-
stand om forhøjelse af erstatningen til mindst 2 mill.kr.

Heroverfor har både Skov- og Naturstyrelsen og Nordjyllands Amt påstået
erstatningen nedsat. Skov- og Naturstyrelsen har således påstået en
nedsættelse af erstatningen til højst 400.000 kr., og amtet har påstået
erstatningen yderligere nedsat. Samtidig har amtet ønsket 9/10 af fred-
ningsudgiften afholdt af staten.
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Det fremgår af fredningsnævnet s afgørelse, at nævnet har fastsat erstat-
ningen på 1,5 mi11.kr. under hensyntagen til den samlede ejendomsværdi-
forringelse i handel og vandel.

•

Ejeren af Aggersborggård v/advokat M.A. Madsen, Fjerrits1ev, har især
begrundet det fremsatte erstatningskrav med, at det eksproprierede are-
al er af særlig værdi for ejendommen på grund af dets bonitet og belig-
genhed nærmest ved gårdens driftsbygninger, samt at netop denne belig-
genhed påføre r ejeren gener i form af begrænsede muligheder for et uge-
nert privatliv, manglende mulighed for frit at kunne udforme ejendom-
mens driftsbygninger og at tilrettelægge den fremtidige drift. Den på-
ståede erstatning er fordelt med ca. ! på arealets værdi og ! på gener
for restejendommen.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets medlemmer.

Over fredningsnævnet skal udtale:

I

Overfredningsnævnet har ved anden afgørelse af dags dato med enkelte æn-
dringer tiltrådt realiteten i fredningsnævnet s afgørelse om fredningens
gennemførelse, herunder beslutningen om at det fredede areal skal af-
stås til Miljøministeriet.

Et flertal på 6 medlemmer finder, henset til beliggenheden og den 1and-
brugsmæssige bonitet af det afståede areal, at erstatningen for afstå-
elsen bør fastsættes til 400.000 kr. For de gener, der påføres rest-
ejendommen ved fredningen, bør der yderligere tilkendes et beløb på
400.000 kr. Der findes herefter at være ydet ejeren fuld erstatning
for de tab, som er en følge af fredningen og arealafståelsen, når den
samlede erstatning fastsættes til ia1t 800.000 kr.

Et mindretal på et medlem har stemt for at stadfæste fredningsnævnet s
erstatningsfastsættelse på 1.500.000 kr. Et andet mindretal på et med-
lem har stemt for at fastsætte erstatningen til 900.000 kr. og et tre-
die mindretal på 2 medlemmer har stemt for at nedsætte erstatningen til
600.000 kr.
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Beløbet forrentes fra den 19. oktober 1989 med en årlig rente, der er
I % højere end Danmarks Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto.

Afgørelse vil være at træffe i overensstemmelse med flertallet, og er-
statningen fastsættes herefter til ialt 800.000 kr.

Fredningsnævnet har til godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand
tilkendt ejeren af Aggersborggård 10.000 kr.

I
I godtgørelse for sagkyndig bistand under Overfredningsnævnets behand-
ling af sagen tillægges der ejeren 25.000 kr., der udbetales direkte
til advokat M.A. Madsen, Fjerritslev.

Efter enstemmig beslutning afholdes erstatningsbeløbet på 800.000 kr.
med renter og de tilkendte omkostninger på i alt 35.000 kr. af staten
med 90 % og af Nordjyllands Amt med 10 %.

I

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålet kan påklages
til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning, Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm, af ejendommens ejer, Nordjyllands Amtsråd samt af miljø-
ministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets
afgørelse er meddelt vedkommende.

Det følger af naturfredningslovens § 33, at fredningens gennemførelse
er afhængig af, at Folketingets Finansudvalg giver tilslutning til er-
statningens udbetaling.

på Overfredningsnævnets vegne
/('\'v-' ,/ lY"
, /GeJ../ I~"-UU~
Bent Jact>bsen
vice formand
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Fredningsnævnet for Nordjyllands amts sydlige
Fredningskreds har den 19. oktober 1989
truffet følgende

Afgørelse

i sag nr. 108/87 fredning af vikingeborgen
Aggersborg og nærmeste omgivelser i Løgstør
kommune, Nordjyllands amt.

I: Fredningssagens rejsning, baggrund og
begrundelse.

e
e
e

Sagen er rejst ved skrivelse af 17. september 1987
fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.
Fredningsforslaget indeholder en nærmere
beskrivelse af den ønskede fredning og begrundelsen
herfor.

Det fremgår af de historiske og arkæologiske
oplysninger, at den første bebyggelse - en landsby
og handelsplads - skal have fundet sted omkring år
750, og at denne bebyggelse omkring år 9BO blev
erstattet af en ringborg af Trelleborgtypen.
Borgen, der har haft en ydre diameter på 285 m, er
betegnet som Nordens største vikingeborg. Borgen er
op gennem middelalderen afløst af kongelige borge
eller gårde. I 1500-årene overgik området til



privat eje. Den nuværende Aggersborggårds
hovedbygning blev opført 1756-58.

Bortset fra at Nationalmuseet i årene 1945 til 1951
foretog en arkæologisk udforskning af ringborgens
voldsted og i 1970 en mindre udgravning i borgens
søndre del, er hele området uudforsket. Den ældre
vikingelandsby og handelsplads er sandsynliggjort
ved konstatering af stedvist tykke kulturlag og ved
usædvanligt mange genstandsfund, hvorimod de
middelalderlige anlæg kun kendes fra spredte
skriftlige kilder. Rester af disse anlæg
formodes at skjule sig under og omkring ringborgen.

Det foreslåede fredningsområde består dels af
dyrket mark, hvorpå konturerne af den største del
af ringborgens voldanlæg kun svagt kan anes og dels
af Aggerborgsgårds hovedbygning, gårdens
avlsbygninger samt have og park. Endvidere er
medtaget en mindre til gården grænsende beboelses-
ejendom samt en lille del af en til parkbevoksningen
grænsende ejendom.

e
e
•

Fredningsamrådet, der ligger i landzone, er
allerede i betydeligt omfang beskyttet af følgende
bestemmelser i naturfredningsloven:
Den nordlige del af bestemmelsen om kirkeomgivelser i §
47 b og den centrale del - omfattende ringborgs-
anlægget, Aggersborggårds bygninger, nævnte mindre
beboelsehus og størstedelen af have- og park-
området - af bestemmelsen om fortidsminder i § 53.
Den 12. november 1966 blev der af Nationalmuseet
tinglyst deklaration, hvorved Aggersborgs
borgplads, volde og grave fredes ved pålæggeIse af
nærmere i deklarationen angivne bestemmelser, der
dog ikke er til hinder for almindelig
landbrugsmæssig drift på arealet ligesom den del,



,- der henlig'ger i have fortsat kan dyrkes som sådan.
Den sydlige del af fredningsområdet omfattes af
bestemmelserne i § 43 b om strandenge og § 46 om
strandbeskyttelseszone, hvorhos ~e i parkanlægget
værende sø- og vådområder omfattes af bestemmelsen
i § 43 b. Endelig er Aggersborggårds hovedbygning
bygningsfredet og den sydlige del af området udlagt
som vildtreservat.

• Fredningsforslaget, der omfatter dele af matr.nr. la,
20 ø og 10 a og hele matr.nr. 20 bn alt af
Aggersborggård by, Aggersborg, indeholder bestem-
melser om forbud mod bebyggelse og benyttelse m.v.
- herunder særligt forbud mod dyrkning og gødskning
af de arealer, der hidtil har været anvendt til
almindelig landbrugsrnæssig drift samt om naturpleje
og mulighed for offentlig adgang til
ringborgområdet m.m.

•e
•

Fredningen begrundes med, at de fornævnte
beskyttelsesbestemmelser ikke er tilstrækkelige til
at bevare og beskytte det i nationalt og
internationalt henseende enestående historiske og
arkæologiske område og herunder særligt med at
fortsat landbrugsrnæssig drift af ringborgsområdet
og dets omgivelser under anvendelse af mod~rne og
intensiv jordbearbejdning vil medføre risiko for
nedbrydning af de sidste synlige spor af
voldanlægget og beskadigelse af de øvrige derværende
kulturlevn.

II: Sagens behandling.

Fredningsnævnets bekendtgørelse af 13. oktober 1987
om sagens rejsning og indkaldelse til besigtigelse
og forhandlingsmøde den 26. november 1987 har været
indrykket i Statstidende, Løgstør Avis og Aalborg



Stiftstidende. Særskilt indkaldelse er tilsendt
samtlige interesserede den 13. oktober 1987. Under
forhandlingsmødet protesterede samtlige lodsejere
mod fredningen.

•

Ejeren af Aggersborggård, der ejer næsten hele det
foreslåede fredningsområde, har gjort gældende, at
hun, der er over 90 år gammel, i hendes og hendes slægts
mangeårige besiddelse af Aggersborggård har vogtet
over Aggersborggårds natur- og kulturværdier og at
hun også fortsat er indstillet på at medvirke
hertil. Den mark, hvor størstedelen af ringborgen
har ligget, udgør gårdens bedste og mest gårdnære
mark og en fredning heraf som foreslået vil
medføre en meget betydelig formindskelse af gårdens
værdi. En adgang for almenheden til ringborgen vil
derhos medføre betydelige gener for gårdens drift
og for dens beboere. Endelig har hun bestridt
nø~vendigheden af at medtage arealer udenfor selve
ringborgsanlægget og henstillet, at fredningen
udsættes indtil ejerskifte.

•e
•

Skov- og Naturstyrelsen har under forhandlingsmødet
principalt fastholdt fredningsforslaget bl.a. under
hensyn til usikkerheden over den nærmere beliggenhed af
de formodede kulturlevn fra tiden før og efter
ringborgens opførelse og nedlæggelse. Subsidiært kunne
styrelsen forestille sig, at fredningsgrænsen mod vest
flyttes til grænsen for hidtil gjorte fund samt, at der
foretages lempelser i de foreslåede dyrkningsbestemmelser
for arealerne udenfor borgområdet og dets nærmere
omgivelser.

Nordjyllands amtskommune, Løgstør kommune og
Danmarks Naturfredningsforening har alle støttet
fredningen og har endvidere fremhævet den
publikums- og turistmæssige interesse i, at der



tilsikres almenheden adgang til ringborgsanlægget
samt i, at der foretages foranstaltninger til
tydeliggørelsen af dette. Amtet har derhos
henstillet at tilsyn med og plej~ af det fredede
område på grund af de særlige forhold må blive
varetaget af Skov- og Naturstyrelsen.

III: Fredningsnævnets overvejelser.

• Fredningsnævnet finder, at det af de anførte grunde
er af overordentlig stor betydning at beskytte og
bevare det område, hvorpå ringborganlægget har
ligget og finder, "at fortsat landbrugsmæssig
anvendelse af dette område rummer en så betydelig
trussel mod de værdier, der bør beskyttes, at en
fredning - som foreslået - er nødvendig. Fredningsnævnet
finder endvidere, at der af forskningsmæssige grunde er
en væsentlig interesse i at beskytte de omkring
ring borgen liggende arealer, hvori der efter de
hidtidige undersøgelser er konstateret fund, og at
disse arealer derfor bør medtages under fredningen.

•e
•

For så vidt angår de øvrige af fredningsforslaget
omfattede arealer, finder fredningsnævnet at disse
arealer efter den hidtidige og sandsynlige
fremtidige anvendelse indtil videre må anses
tilstrækkeligt beskyttede ved de forannævnte
bestemmelser i naturfredningsloven.

Som følge af det anførte vil det foreslåede frednings-
område være at begrænse som vist på vedhæftede kort. Af
praktiske og dyrkningsmæssige gru.nde er det fundet
hensigtsmæssigt at fastsætte vest grænsen til en ret
linie gående stik syd fra et punkt 140 m vest for
kirkegårdens sydvestlige hjørne til nord kanten af
markvejen fra gården mod vest og at fastsætte
sydgrænsen til nordkanten af nævnte markvej og af den



nord for gårdens bygninger og have gående ca. 7 m brede
vej samt nordskellet af matr.nr. 20 bn, alene med den
undtagelse, at grænsen udfor ladens vestgavl rykkes så
meget mod nord og vest, at der bliver rigelig plads til
arbejdskørsel til og fra den i ladens vestgavl værende
port. Grænserne mod øst og nord fastsættes som
foreslået.

Som fredningsområdet herefter er afgrænset, finder
fredningsnævnet det ikke hensigtsmæssigt at diffe-
rentiere fredningsbestemmelserne indenfor området.

Det følger af de foreslåede fredningsbestemmelser,
som fredningsnævnet i det store og hele kan
tiltræde, bl.a. at det fredede område skal udgå af
landbrugsrnæssig drift og fremover henligge i græs.

e
e
e

Fredningsnævnet finder, at der herved sker et så
stort indgreb i ejerens dispositionsmuligheder, at
hele det fastsattte fredningsområde i medfør af
naturfredningslovens § 18 stk. 5 bør afståes til
det offentlige. Fredningsnævnet finder endelig, at
det på grund af det fredede areals gårdnære
beliggenhed, og fordi der ikke findes nogen naturlig
adskillelse mellem det fredede og de tilgrænsende mark-
og havearealer, bør pålægges det offentlig~ at opføre og
vedligeholde hegn i fredningsområdets grænser mod syd,
vest, og delvist i nord.

For det fredede område, der udgør 9,85 ha.
fastsættes herefter nedennævnte
fredningsbestemmelser.

IV: Fredningsbestemmelser.

§ 1: Fredningen har til formål at bevare og
beskytte områdets kulturhistoriske og arkæologiske



værdier og herunder særligt resterne af
vikingefæstningen Aggersborg samt at sikre
almenhedens adgang hertil i det omfang den
offentlige adgang er forenelig m~d fredningens
øvrige formål.

§ 2: Fredningen omfatter - som vist på vedhæftede
kort - et9,B5 ha stort areal af matr.nr. 1 a
Aggersborg by, Aggersborg.

§ 3: Det fredede skal fremover henligge med græs.
Gødskning, afgræsning og eventuel omlægning af
græsarealerne må kun ske i det omfang dette ikke
strider mod fredningens formål.

§ 4: Det følger af § 3, at arealet ikke må
beplantes eller bebygges. Der må ej heller
opstilles skure, boder, master eller lignende.

e
e
e

Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at
der - med fredningsnævnets forudgående tilladelse -
opstilles læs kur for. græssende dyr eller at den
gamle kirkelade restaurere s og indrettes til
velfærdsrum for kirken og/eller orienteringslokale
med oplysninger om Aggersborgfæstningen m.m.

§ 5: Der må ikke foretages andre terrænændringer
end nødvendigt for områdets udforskning eller
tydeliggørelse af fortidsmindernes karakter.

§ 6: Almenheden har ret til ophold og gående
færdsel i det omfang dette skønnes foreneligt med
fredningens formål.

§ 7: Det påhviler Skov- og Naturstyrelsen at føre
tilsyn med og pleje det fredede areal.



§ 8: Det påhviler Skov- og Naturstyrelsen at
opsætte og vedligeholde forsvarligt hegn mod de
tilgrænsende have- og landbrugsa~ealer. Iøvrigt må
hegning kun finde sted som led i arealets pleje
eller til regulering af almenhedens færdsels- og
opholdsret.

§ 9: Hele det fredede areal afstås til
Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen.
Overtagelsesdagen fastsættes til l. januar 1990,
der tillige er skæringsdag for skatter og afgifter.

Udstykning og tilsåning med græs sker ved Skov- og
Naturstyrelsens foranstaltning og for styre1sens
regning.

I medfør af naturfredningslovens § 22 stk. 2 bortfalder
alle rettigheder til eller over det afståede areal.

V: Erstatning.

e
e-

Der tillægges ejeren Inger Marie Overgaard
Nørgaard, Aggersborggård, Aggersborgvej 170, 9670
Løgstør, erstatning der, under hensyntagen til den
skønnede forringelse af gårdens værdi i ha~del og
vandel, fastsættes til kr. 1.500.000,-
samt i godtgørelse for sagkyndig bistand under
sagens behandling kr. 10.000,-.
Der er ikke under sagen fremsat krav fra brugere
eller andre indehavere af rettigheder over det
fredede areal.

Det tillagte erstatningsbeløb kr. 1.500.000,-
\forrentes efter naturfredningslovens § 19 stk. 4

med en årlig rente, der er 1 % højere end Danmarks
Nationalbanks til enhver tid fastsatte diskonto.



I medfør af naturfredningslovens § 24 stk. 1
udredes det tillagte erstatningsbeløb og
godtgørelse ialt krJ..510.000,-af ~taten med 3/4 og
af Nordjyllands amtsråd med 1/4.

VI: løvrigt.

Fredningsbestemmelserne, jfr. afsnit IV, der efter
naturf~edningslovens § 22 stk. 1 er bindende for
ejere og indehavere af andre rettigheder over
ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er
stiftet, vil være at tinglyse servitutstiftende og
som adkomst for Miljøministeriet ved Skov- og
Naturstyrelsen på den i afsnit IV § 2 nævnte del af
matr.nr. 1 a Aggersborg by, Aggersborg.

e
e-

Fredningsnævnets afgørelse, der i medfør af
naturfredningslovens § 25 vil være at forelægge
Overfredningsnævnet til efterprøveIse, kan påklages
tilOverfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm, efter de i naturfredningslovens § 26
fastsatte regler. Klagefristen er 4 uger fra den
dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

I,
t
;' .
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-,rhl t t~~~, 4~
E. Bruun de

John Nielsen
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REG. NR. 778 LI ,00
FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
Gammel Torv 6,
9000 Aalborg.
Telefon 98-12.71.11 Dato 30.09.92.

Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13,
2970 Hørsholm.

Vedr. FS 57/1992: Opførelse af redskabs- og udstillingsbygning ved
Aggersborg kirke.

Under henvisning til besigtigelse den 10. september 1992, hvoraf
udskrift vedlægges, skal herved meddeles, at nævnet kan godkende,
at der til erstatning for den eksisterende kirkelade opføres en ny
redskabs- og udstillingsbygning i overensstemmelse med det nu
foreliggende, reviderede projekt.

Nævnets afgørelse, der er truffet i henhold til
Overfredningsnævnets afgørelse af 4. september 1990 om fredning af
Aggersborg med nærmere omgivelser, kan inden 4 uger indbringes for
Naturklagenævnet.

Klage indgives skriftligt til fredningsnævnet.

Godkendelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Rettidig
klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer
andet.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Sortsøe Jensen.



År 1992, torsdag den 10. september kl. 15,15, foretog Fred-
ningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse i

sag 57/1991: Opførelse af redskabs- og udstillingsbygning ved
Aggersborg kirke.

Sagens akter var til stede.

Mødt var nævnet ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det
amtsrådsvalgte medlem, Jens Nielsen. Det kommunalvalgte med-
lem, Kirsten Kaldahl, var ikke mødt.

For Løgstør kommune mødte kommuneingeniør WUrtzen.

For Skov- og Naturstyrelsen mødte Jens Bekmose.

For Nationalmuseet mødte museumsinspektør Græber.

For Brøgger Arkitektfirma A/S mødte arkitekt Erik Sørensen.

For Aggersborg menighedsråd mødte Ida Jakobsen, Verner Bruun
med flere.

For Provstiudvalget mødte Karen Jensen.

Viborg Stiftsøvrighed, Danmarks
Landskabskontoret var indbudt, men

Naturfredningsforening
ikke mødt.

og

Der fremlagdes skriftlig indstilling fra Landskabskontoret.

Nævnsformanden bemærkede, at Overfredningsnævnets afgørelse af
4. september 1990 om fredning af Aggersborg ikke er til hinder
for opførelse af en bygning med velfærdsrum og informations-
center til erstatning for den eksisterende kirkelade. Bestem-
melsen må forstås således, at det er tilladt at opføre en så-
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dan bygning, men at nævnet skal godkende bygningstegninger og
beligenhedsplan.

Erik Sørensen oplyste, at der er tale om et længehus med et
areal på 90 m2 efter det nu foreliggende, reviderede projekt,
og man har efter ønske fra bl.a. bygningsinspektør ændret tag-
hældningen til 40 o, og ydermuren skal nu ikke kalkes, men stå
med vandskuret murværk. Arealet ejes af staten, og bygningen
opføres af Skov- og Naturstyrelsen og menighedsrådet i fore-
ning. Udstillingslokalet er på 25 m2.

Græber bemærkede, at Nationalmuseet har været betænkelig ved
projektet. Man vil gerne bevare kirkens frie beliggenhed med
det storslåede udsyn, navnlig mod syd. Kirken har endvidere
intet med borganlægget at gøre, og han fandt, at udstillings-
virksomhed mere hensigtsmæssigt kunne henlægges til Aggers-
borggård. I det offentligt tilgængelige udstillingslokale vil
der kun kunne blive tale om en plancheudstilling. Han fandt,
at det var ønskeligt med en mindre bygning og en anden place-
ring længere mod nord.

Jens Bekmose anførte, at Skov-og Naturstyrelsen mener sig for-
pligtet til at informere om arealerne, som staten har overta-
get ved fredningen. Voldene vil blive synliggjort i terrænnet,
og derudover vil man lave en mindre plancheudstilling og sene-
re eventuelt en model af borgen. Der er ikke tale om museums-
virksomhed, men informationen kan blive et supplement til en
eventuel egentlig museumsudstilling på Aggersborggård. Parke-
ringspladsen ved kirken er et naturligt udgangspunkt for besø-
gende.

Verner Bruun oplyste, at arealerne nord for fredningsgrænsen
hører under Aggersborggård, og at ejeren har oplyst, at hun
ikke ønsker at afstå yderligere jord.

Wlirtzen oplyste, at kommunen anbefaler projektet.

Efter at alternative placeringsmuligheder var drøftet bemærke-
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d
de Græber, at Nationalmuseet efter omstændighederne, herunder
oplysningen om, at en placering længere mod nord ikke er mu-
lig, ikke modsætter sig det nu foreliggende projekt.

De tilstedeværende nævnsmedlemmer voterede og var enige om at
godkende det nu foreliggende projekt.

Sagen udsat på forelæggelse for det kommunalvalgte medlem .

.Sortsøe Jensen.
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