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År 1975, den 30. september, afsagde overf.'redningsnævfli:;t

følgende:

k e n d e 1 s e

i sagen nr. 2242/72 a..."lgåendesuppl~rcnde fredning for arealt~r

ved Hyllebjerg kirlw, g;'{J_lobjerg sogn.

Den Rf fredningsnævnet for NordjyllC'...nds 3Juts sydlige fred-

ningskrcds den lo. august 1974 afsagte kendelse er sålydende:
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Ved kendelse ef 9c april 1962, lyst den 14.D.mo bectemte Ovcr-

:LrC0.r~::"rlcsnævne-t,Gt følGende i Hyllebjerg sogn liggende parcellex' ~ 110m.."

l· L IB Ib Ih QC 128 I~B llB 158 ~re . 7D 18B '98 ~ b ~Ja ?2B19 mcJ"Cl'')nre" _., -, -,v-, -, '?--, ~-, -,.J.G'-,.:: -,_ -,.1. _,c..OM~~r... --,' __'-

o~ 23~ alt af Hyllebjerg by og l~ Svenstrupgaarde, blev fredet, idet

der med hensyn til den erealmæssige udst)~ækning blev henvist til det.

ku~delsen vedhæftede korte Vedrørende fredningens indhold henvises til

.' kendelsen, dog skel ci tares heraf: Il---Der træff es derf or bestemnwJ.s c

01:1, at der ikke på området må opføres bygninger, rejses master, boder.. eller 1ignende, at plantning ef t:r.æer og buske il\:lce må finde sted ~ og

Gt de~; ikko på nogen måde må ske indgreb i det naturlige terræn" Det

ske] i det hele tilstræbes, et den del af området, der er bevokset med

l.:yuC, .forbliver henliggende som ud~lrket hedeområdeQ Det skal derfor

i~ckc væt'e ej eren tilladt at foretage opdyrkning af disse arealer') men

det skal tværtimod være ham tilladt at fjerne selvsåed~ gran, fyr og

andro træer~ Iøvrigt skal ethvert indgreb i den naturlige hedeveBet8~
mtj.on være forbudt o 11 " ad matr ,nr Ir l~ Svenst:rupgsardo,D Parcellen skal

i d3t :10113 væ:+e undergivet dan fornævnt€) almindelige fredning, m::n Ul1-

der hensyn til ejerens tilbud om fredning uden erstatning skal det

overonssteæmende med hans ønske være barn tilladt at opføre et enkolt

beboelscshus på et sted og efter. vU tegning7 som ken godkendes af fred-
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nincsnævneto Dog bestemmes, et der langs skellet til matronrø l~ Sven-
strupgsarde må plantes og opretholdes læbælte, som i vest begynder 15
ro fra byvejen og derfra i varierende bredde fre 15 til 30 og 20 og 10
ro strækker sig mod øst til det på ridset viste sted~ I øst begynder
l æhæ1 +:""+: ?t:\ m .p,.,q "r",':-,,""1 "'g m~ p;'; l-'l_,~·.r-.I p~ r",J.' ah:.;e+: "!'l' p,+p____ ;"........v .... e..-y ,u... Lebf,;.! VOdvLA. v- '-"'I. ... _...... -.... '\...... _ ... V _u_ strækning have en

• bredde ef 30 me Bevoksningen i percellens sydøstlige hjørne må vedlige-,
holdes og fornys indtil den på ridset viste linie fra det østlige ptL'1kt

'8 bi skellet mellem moselodderne ffietr.nre 22- 0E 20- Hyllebjerg til et
punkt ved vejen 60 ro nord for den nordlige spids af ID8trenJ~" 3f Holme~'

Under Amtsnæ\~ets behen&ling af ovennævnte seg, hvis kendelD0 8r

•• • d 11gur one,_--

af 23 .. februar 1961, blev der v(:drørende ligenævnte parcel, matr ,,1.n: •
f3- Holmegårde, Hyllebjerg sogn, tilhørende fru Ingrid Møller, fo B~c~;

forhen Jomfru Anesgade 7, Aalborg, nu Hornum pr. Aers, udfærdiget en
af ejerinden den 14 ..jel1uar 1961 underskrevet deklaration, lyst den
l7,oscm,GDenne parcel, af erea-l o ,ll· ha, ligger ligesom do fornævnte par-

.' celler umiddelbart nord for amtsvejen Af1:L's-VesterHornum-Over.ladc og
øst for den højt liggende Hyllebj erg l{irkeo Pare01len er den østJ.:igste
af de pågældende parceller, hvorfor bebyggelsen og træbevoksningen her-

rl
på, navnlig set fra den østfra kommende trafik ad amtovejen, vi~ker
særdeles uheldig i æstetisk henseende. Uanset dette bestemmer dokle-
r8tionen, efter at have fastslået, at det på parcollen værende lyng-
areal ikke må undergives dyrkning, følg<mde: "--Derimod skal det være
tilladt at foretage yderligere beplantning med løvtræer, og hugst må
foretages på almindelig forstmæssig måde. Ejeren skal være berettiget
til at fjerne selvg~oede gran og fyr. På grunden er for 4-5 år siden
opført et lille sommerhus af eternit, og omkring 1944 er støbt grund
til et større sommerhus, Det skel være ejeren tilladt at opføre et som
merhus på den støbte grund, dog at husets ydre vil være at godkende a~
fredningsnævnet. I forbindelse med opførelsen ef dette hus skel det".,
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vær o ej oren til18dt Gt flytt e det nævnt e lille s ommorhu.s til et: ['Ild ot

sted på grundon, mon iøvrigt skol det ikke være tillrJdt at opføre nOM.

gen bygning på grunden eller et anbninge sk<:0mmendem,jster, boder olJ.er

ligncmde på grunden 0
11 Deklarationen slutter med at bestemrJ.1o, ot

moster til fremføring af elektricitet til de=t 111.lværende og :,;vl;ntuelle

kommende sommerhUD skel være tilladte• Amtsnævnet har i do senore ~r bemærket, ot den selvs&ode træ- og

buokbcvoksning på de fredede 2realer i bøj ~r~d medvirkede til at ~~-

_ dre arealets ksr8kter fl'8 lyngklædte bakker omkrinG en lille so til

• et s]wv[.lJ:enl, hvilket formentli~ holt vc::r i ~3trid med frodninc:ens f 01'--

De til Donmorks Naturfrednincsforening honlGdto opmærksomheden p~ for-

holdot G. l"redn.ingsplon udvnlGet E:lI'klærede sig villig til c:.-i:i f::'Jlde cl",~..,

uønskede træ- og buskbevoksning, såfremt nævnet opnåede lodsojerncs

tilsagn hertil, hvilket lykkedos ~ bortset fro mstr onr" l~ Sven,st:cup-

geGrdo, tilhørende fru konsulent Anne Sophie Lundstein, Pilcnr:3';-()(:,c,t15,

e' Højbj erg) Olj motr ..nr. o 3f Holme~årde, til hør end e ovcmmevnt o fru Ingrid

f-1øller ,Ol, Førstnævnte kunne vel tiltræde f.j e1'no180n af træ- o[~ 1Ju,skbe-

voksnincon, men ønskede den dog opretholdt på dot sted, hvor hWl agto-

de at 18de opføre det sommerhus, frodninsskendclsen hjemlede hGnC0,

medens fru Møller protesterede fuldt ud, dEl hun nu ville lade sin

grund bebYBge inden for de remmer, deklDrotionen fastlagdec

I tilslutning hertil havde .sidstnævnte søgt og opnElet myndigheder

nos tillsdeIse hertil, jvf. skrivelse af lo. februar 1971 fro Nordjyl-

lands Amtsråd, lliedens fru Lundsteins andragende om bYt:'!3otill0C101Do

ved skrivelse af semme dato, fra nævnte C1mtsr~d, blev nægtet i medfør

ef by- og lo~dzGaeloven, lov nTA 315 af 180 juli 1969 § 7 jvf. § 9,

"idet yderligere bebyge;else på stedet synes at måtte botrEJgtes som en

videreførelse af en højst uhensigt.smæssig bebyggelsesudvildine;.1l Bolig

mi.nisteriet her som ankein:::tcms stadfæstet denne ofgørelse ved skrivel
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so ef 16. november 1971 (bilag 55 i SGg 282/70). Fru Lundstein har gen-
nem landsretssagfører Flemming '\Ilolthers,Århus, under henvisning til
§ 12 i lie;enævntG lov indgivet begæring om er.statning. Det freQgår af

2en genpart Df begæringen, at parcellen, af oreal 515,4-50ro , hvis værdi
ved 14= almindelige vurae-ri-n-gvar 8J.1sc.-(:; t;il 11.000 kre., var lC0bt .i. 1963

enine; for lj'redningsnævnet at indbringe sP0;;:"t",si;:i'iletom fr edrJing sf cl et

• for 11.500 kr. Hun bor nedlagt påstand o~ Gt få tilkendt 300000 kr •
mod frDdrag ef de 11.500 kr. eller 18.500 kr.

Ved skrivelse af lo marts 1973 har F~odningsplBnudvalge~ for Nord-
• jyllands Amt oe;Danmarks Naturfrec1ningsfoI'cning begært supplerende
e fredningssog rejstQ Af begæringen skal citeres:"---Under henvisning til

nDturfredninGslovons 8 l, jvf. Ii 11, tillader :H'redningsplc1l1udvolr;ctfoL'
Nordjy118nds amt sig herved i forenine; m8c1 Dc:n~'18rksNsturfredningsfor-

på vedlDgto kortudsnit (1:250000) OG tilhøremde illatrikclkortudsnit
(1:4,,,000)viste parceller, belig8cmde op mod det fredede arenl ved Hyl-
lebjerg kirkeo Dc det omhandlede område, Bom følge of tiltacende s81v-

.' sånin~) ændrer kCiI'akter,således et området fl'8 et være et uberø:ct he-
deoreol er ved at ændres til et sgovorcCJl ~ og do denne udvil>;:linger i

strid med det oprindelige fredningsformål, der tilsigter et bevcre om-

"

rådet som hede- og mose8re8l, vil fredningspåstendeTI f.sov. angår m8tI~
nr~ 3f Holmesårde gå ud på følgende:
loDer må ikke opføres by'gninger af nogen art. Opsætning Df boder, ffi01ste
eller andre skæmmende indretninger er forbudt. Yderligere beplantning,
henstilling af c8mpingvogne og henkCJstning af affald semt ændring Gi

terrænformerne er forbudt. Der gives gennem kendelsen ret for frednings
myndighederne til på det offentliges beko3tning at fjerno det ældre på
grunden ligGeI;ldesommerhus, og fredningen skel være til hind.ring j'cr.- etablering af det ved ACJlborg Amtsråds skrivelse af lo. februDr 1971
tilladte hus.
2,., Det skal være till[ldt det offeutlige ot f jerne beplentnine; og selv-
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såning samt fremtidig selvgroet opvækst, således at grunden iGen freQ-

står som indlan&shedc og hedemose. Påstanden vedrørende motr9nr~ l~

Svenstrupgårde, der som onført ovenfor er omfattet af Overfredningn-

nævnets kendelse af 9. epril 1962 (lyst den 14.s.mo) her somme ind-
fhold som fOI'on vedrører:lGl.e roe-tI'ont <' 3- (dog m-ed do-b forbehold, dcr føl-

• fjor: af, at grunden i forvejen er fredet),. PåtDleretten tilkommer Fl'ed-I

ninCsnævnet_ for Nordjyllands amts sydlige Fr'ednine;skrec1s a Dot forudsæt

]'redningsbegæringen omfetter herefter, udover de foranførte nwtr ø

nre, •.' nemlig 3! Holmogårde (sag l) og l!E Svenstrupgårde (sog 2) føl-

gende, idet ejerens Dovne(pr. 29. juli 1974) onføres umiddelbart efter

motr.~r. l~ og 3~ Hyllebjerg Hen~ing Madsen,

Martin Thomsen,b II1-

12~ II
"?

13~ II

Johannes Pedersep,

Søren Chr. J0nsen,

tes, ot spørgsmålet om rydning på dG øvrie;o of frodningskendelsen OID-

~ fottede oreoler (jfr o Fr odningsnævnets skri.velso 15 ...11.1971) genopt8-

e ges unc1e:c fredningsnæVnfjproceduren.11

Under henvisning hertil og til ~ 13 i neturfrGdnin~slovon, Jov-
bekenc1tgør else nr .. 1.0~:'; af l. oktober 1972, blev der indrykl:-ct i ~3tt-; [;5-'og senere
tid ende for den 22 ~ 1Jl<J.cts1973/bekendte;ør 81se om den fl' emsatte b8f:~<vc~

ring, hvilken bekendte;ør olse omfBtted E:; cl e ved Overfr ec1nil1e;sm~vnot8

kendelso frodede ffietr.nre. samt motrClnr. 3f HolY.legårde, Hyl18bjerg

sogn,o, Af hensyn til skete motrikulære ændrin~or skDl opl:Ylses føle;cnde:

Under matr ØnrCl3~ Hyllebjor~ er inddraget den fredede del of TI18tr

80 90 2 b .8nr. l -,l -, 0- o~ 21- sst.

Under lUatr"nrø 13~ ssto er inddraget den fredede del Elf IDet:c.nr.
81/+-.

Under matr.nr. 16~ sst. er indd~aget den fredede del af matr.nr.

17~ sst. og endelig skal oplyses, Bt under matr. nr. 18~ ar indcb.'8~et
8don fredede del af matr.nr. 22-.
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Seg 7. Matr .,nro 15~Hyllcbjorg

80 16~ II

- 110 18~ II

- 120 23~ "
l3~ metr"nrø lE: c Hyllebjorg,og S8g og 8-

Kirstine Graversen,
Axel Ohrstiansen,
Karl NøllGI',

Lone Winthcr.
78 ~88 9[1SD~ 9,10 oe; 14, vedrørende henholdsvis mDtr~nr~ 1 -,~ -,l ..og

2012. 8110 [lf Hyllebje:rg by og sogn, er udgåot som føle;e af det forDn
ausående do metrikQlære ændringer oplyste~

Den 26 o marts l97Li· ble"v der afholdt møde på Hornum kr'o med bl ..[J G

rekvirenterne og lodsejerneo Af disso var mødt eller ropræsenteret
ejerne af de 'I.mderSDP; 1,2,1l· og 13 nævnte 02"''1dommo(sidf3tnævnte ejer
VDl' mødt ved sin ægtefællo, Einar Pedersen)o

Fru Nøller jSD15 ..J)Gplyste, et hun straks efter et hl:3vemodt~~~~t
Amtsrådets godkendelse i 1971 ville hove påbogyndt opførelsC::llDf som·-

fmerhus nI'& 2 (på metr our 41 3";;'), men undlod dette, da Amtsfrednirwsnæv-
net allerede i 1969 hevde bebudet, at dor nok kom en supplerende fred-
ning,o Hun protesterode mod fredningen 00 mod, et offentligheden 03ven-
tuelt meddeles )~et til færdsel på hendes grund e FredningsplcJnudvelg(;'·c,

~ der ver repræsenterot ved arkitokt Dissing9fremhævede den forsømto til

"

stand, hvori dot nuværende sommerhus på grunden befinder sig, og hen-
stillede, et nævl1et ved kendelse pålagde fru Møller., såfremt hun for
sin levetid fik tillDdelse til at Inde huset blive liggende på sin
nuværende plads, snarest og inden en vis frist at bringe huset i en
efter nævnets skøn passende stand (herunder at huset udvendigt holdos
i mørke farver) og at eventuel erstatning ikke blev udbetDlt før dette
forhold var i orden.

Fru Lun~stein (sog ~~L så gerne, at det offoutli5e overtog P8~

cellen for 309000 kr. og forbeholdt sig i benægtende fald at kræve er-
stetning jvf. ovenfor for nægtet adgang til at opføre sit sommerhus
på Brunden, ligesom hun krævede erstatning for fældning ef træ- og
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buskbevoksningen.
Undor den i tilslutning til ovennævnte møde samme dog foretagne

uctedsforretning, oplyste Ejner Pedersen, (sag 13) Dt hustruen intet
havde imod, at de ret bøje træer på motr.nr. l~ langs ewtsvojen fæl-
deB, men henledte opmærksomheden på, Bt nogle af disse formontlig

• stod pu vejareBlet o Ved telefonisk henvendelse ti.l Nordjyllands Amts
Vejv~scn,"dist~iktsingeniør Beeh Jørgensen, Aars, ~ar denne den 26e

juli 1971j- oplyst, at h2'11 cft0r me:rmere besigtigeIso og efter en un-

Nævnet finder, at betingolserne i naturfredningslovon, lovbe-

c1G:'".?s0[jelsGikke turde udtole sig om, hvorvidt nogle ef de påfjel'Jc!1C1e
tr8e:t'står inde på Amtsvejvæsenots orealo Hvis dette var tilfældet
ville hen mene; "at der sikkert ville kunne opnås en ordning, san kun-
no tilfredsstillo rredningsmyndighederne.

I'1ertinTho!~_0n (scg lI- 2. ønskede træbevoksningan langs v0sts:l\olelf

mDtr ..nro l~ bibGboldt, idet hon til udlejninc; her 110Dle sommerhuse,
litgende umiddelbart vest herfor, og lejerno er glade for et kunne
færdes i dette lille skovogtigc område. Dette ligger i dot væsentliGe
inden for 100 moter-zonen for oldtidshøjen 1309-4-1Cl

"

kendtgørelse nr. 4-45 ef 1. oktober 1972 § l er til stede, således flt
den bogærte fredning vil være et tage til følge. Med hensyn til fred-
nin~ens grænser henvises til det kendelsen vedhæftede kort, og mod
hensyn til f'redninsens indhold henvises til indholdet af Ovorfredning
nævnets i indledningen nævnte kendelse, med følgende ændrinGer eller
tilføjelser:
~30 l. Motr.nr. 3f HolmegårdeoDer må ikke opføres bygninger of nogen
3rt! Opsætning af boder, master eller andre skæmmonde indretninger
er forbudt., Yderligere bep18ntnine, he!:~,tillingaf eampingvoe-ne og
hankastning af aff~d.samt ændring af terrænformerne er forbudt. Der
gives gennom kendelsen ret for fredningsmynuigb.edernG til på det of-
fentliges bekostning at fjerne det ældre på grunden liggende sommer-
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hus, og fredningen skal være til hindring for etablering af det ved

Aalborg Amtsrå.ds skrivelse af lo. februflr 1971 tilladte huso
Det ældr8, på grunden værende ret forsømte hus må forblive lig-

gende i ejerinden, fru Ingrid Møllers ejertid, på betingelse af, ot
hun, inden tre år. re~net fro det tidspunkt, denne kendelse er endelig,.1 sætter det i et efter nævnets skøn sømmelig stond og foranlediger ~ (l-G

dette fOJ? så vidt Dngår det ydr e males i mørke, diskrete f~rvel', og
derpå holdes i en såden stond. Såfremt hun ikke overholder denne frist,
eller skriftligt erklærer, inden dennes udløb, at hun ikke agter at

overholde den, eller lader huset, efter istandsættelse, forfolde~

træffe endelig bestemmelse herom.)
i særdeleshed

S[Jg 2 - 8, 11 - 13. Hvad der foran lmder slCJigl er bestemt/om

skal frednine;srnyndighederne være berettiget til for egen regning flt
nedbryde og fjerne a8t~

Det skal endv-i,uel.'Gvære dEt offentliGe tillEldt snarest [lt fælde
og fjerne træ- eller buskbeplDntning, selvsåning ~f sådan veget0tion
o~ fremtidig selvgroet opvækst herof uden udgift for dem til enhvGr
tid værende ejer, således ot erunden iGen fremtræder som ind18nds~ede

ti og hedemose. Når det offentlige fælder, nkol det være pli5tig til
snBxest [lt fjerne det således fældede. Såfremt fru IvJølleropfylder

• ovennævnte vilkår for at lllJfledet nu bestående hus blive li[;ge:nd'3for'
sin levetid, skF.11det offentlige være pli~ti.g til omkring huset at lvc1c.,
blive stående så megen træ- og buskbevoksning, som en ejer noturliGt
måtte ønske. cr tilfælde af tvivl herom forbeholder nævnet sig at

ning og fjernelse af træ- og buskb8voksning, Rkol tillige gælde de øv-
rige af fredningsbegæringen omfattede matr.nre. Med hensyn til sog 4
Cmotr.nr. 1~),sk8l bemærkes, ~t den herpt værende træbevoksning må,
uanset forenståenåe, fortsat forblive i lo år, re5net fro det tids-
punkt, hvor denne kendelse er endelig.
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Nærværende kenaelsc vil med Fr90ningsnævnet for Norc~yll~nds
Amts sydliGe Fredningskreds aom påtaleberettiget være ot tinglyse

d-· .. t t . t lD b Ih 3° Se 120 l3D lc::[l16° lSbme .prlmær prlorl e pa ma r.nre. -,1-, -, -, -, -, -, 7-, -, -
og 23~ olle ef Hyllebjerg, 3! Holmegårde og l~ Svenstrupgårde, DIt of

Hyllebjorg sogne
Med hensyn til spørgsmålet om ebentuel erstGtning skel anføres,

ot der ikke ses et være grundlag ~or et tilkende 10ds3jerne (eller
penthcverne) erstL1tning, bortset fra fru Ingrid Møller (sag l), der i
sin tid hor fået ret [lf fredningsmync1ighed erne og den 10 \I februc1r 197:

of Nordjyllends AmtsrC:i.dtil at bebygge sin grund, hvilken ret kendel-
sen nu afskærer hend8 fro et benytte.

Vedrørendo f~~ Lundstein (sog 2) skol i denne forbindelse hOQ2r-

kG:J, et denne gm~i:.kevist også i sin tid fik tilladelse Df I:mvllettil
ot opføre et enkelt hus på sin grund, men _ som tidli~ere anført - h0
somme Amtsråd som by- og lendzonemyndighed ved skrivelse lieeledes ef
lo. februDr 1971 nægtet hende ret til ot bygee. På baggrund herof
ses fru 1undstein ikke, ved freGningskendelsens forbud mod bebyggelse
at have lidt no@et tob, der bø~ erstattes ef fr edningsffiY11c1i.[Sh8dern8,

l

sålodes et hun bør rette sit krav om erstatning mod by- og lcndzone-
myndighederne, hvilket efter det op~yste, olIererede er sket.,

Der vil berefter være at tillægge
Sog l. Fru Ingrid Møller, matr.nr. 3f Holmegårde i erstotning 45.000

kr. mod tillæg af renter, som nedenfor nærmere bestemt.
Erstotnin6cn vil, jvf. nnturfredningslovens § 33 være at udrede

med t ~f Stetskessen og t ef Nordjyllends Amtsfond.
Denne kendelse kDn enkes tilOverfredningsnævnet, Nyropsgede 22,

1602 København V. Ankefristen er 4 uger jvf. lovens § 24, stk. 3.
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Thi 'b~Btemmes:

Matr.nreo l~, ~Q, Ih, ~, ~, 12~, l~, l~, 16~,
18Q og 2~ alle Ar HYllebjer~~ ~ H0~meg~ae og 1m Sven=
strupgårde, alt af H~llebjerg sogn, underkastes fredning
i ovennævnte omfang.

Der tillægges ejeren af matr.nr. ~ Holmegårde,
Hyllebjerg sogn, fru lngrid Møller (sag l) i erstatning,
45.000 kro tilligemed ~lige renter heraf l % højere, end
den ~f Danmarks Nationalbank fastsatte di$konto, fra kendel-
sens afsigelse, ~ndtil betaling sker.

Poul Christensen E. Krebs Hansen Schierbeck



- 12 -

Den af fredningsThT~1et trufne afgørelse er blevet indbragt

for overfredningsnævnet af ejeren af ejendommen matr.nr. l ~,

Svenstrupgårdr;3, konsulent fru Anna Sofie J-JU11dstein, med påstand

om forhøjelse af den af fredningsnævnet fastsatte erstatning.

Den 15. maj 1975 har overfre~ninGsnævDGt foretdeet besigti-

• gelse og ha.r herved forhandlet med den ankende og dennes repræ--

sentant 1~1dsretssagfø~er Flemmine Wolthers, Århus, samt med 1"8-

præsente",llter for fredningsnævnet, fredninl":;;splanudvalget og Far-

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

sø kommu.ne.

Den ankende fru Lundstein, som under sagens behandling for

frednln~snG'3vnet havde vcsret inde pc! tanken om afståelf~e af sin

ejendom til staten, bekræftede, at }-'H~': f'">rtsat mort en :::'imelig

erstatninG kttDl1evære inte r-8sseret !::.,'; .1:i..

Idet overfredningsnævnet iøvrigt har kunnet tiltræde det

af fredningsDæV11et besluttede, har man samtidig anset det for

værdifuldt, om denne ejendom matr.nr. l m, Svenstrupgårde, over-

tages af det offentlige. iJa.'I1. har herfor tilbudt ejeren frv.. IJu.nd-

stein en erstatning på 25.000 kr. med !'enter 11 % p. a. efte::r om-

stændighederne fra den lo. august 1974. Dette tilbud har ejeren

accepteret.

Et kort visende det fredede område, der udgør ca. 17,3 ha,

er vedhæftet nærværende kendelse.

Den af fredningsnævnet for Nordjyllands anlts sydlige fred--

ningskreds den lo. august 1974 afsagte kendelse om supplerende

"
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fredning af arealer ved Hyllebjerg kirke stadfæste8 med den

forannævnte ændring, at ejendommen matr.nr. l m, Svenstrupe:;årde1

overtages af det offentlige.

I erstatning er der til ejeren af ejendommen matr.nr. 3 f,

fru Ingrid Møller, udbetalt en erstatning på 45.000 kr., og til

ejeren af matr.nr. l m, fru Anna Sofie JJundstein, udbetales for

derule ejendoms afståelse tiJ. staten en erstatning på 25.000 kr.

Udgifterne i forbindelse med fredningen på ialt '{o.ooo kr.

d ~ f 1 f d l d t f dafholdes me '4' a statskassen og :.f a. Nor jyl an.s am s on' .

Erstatningerne forrentes med 11 % p. a. fra den lo. aug;l.nTt

1974.
Overfrp.un~:;:lgsnævnets kendelse vil være at tinglyse som ac1-

komst for staten ved miljøministeriet for så vidt anc;år ejen-

dommenmatr.nr. l,!!!, Svenstru.pgårde, Hyllebjerg sogn.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

;--.{;;~.~
f \. .
. J. Fisker.

ie
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Udsnit af 4-cm kort 1216 IV Sø HORNUM 25.000

1 4000

af arealer afSupplerende fredning

HolmgårdeJ Hyllebjerg
SvenstrupgårdeJ

by
Hyllebjerg

og
vedsogn

HYLLEBJERG KIRKE
Farsø kommuneJ Nordjyllands amt.

sommerhus

SI GNATURER:

2242/72
14- 108

afFredningsgrænse
Areal, der overtages
Skov på 20 ha eller derover
Jordfast fortidsminde (med

Udfærdiget pS grundlag
matrikelkort, ajour indtil
14. december 1972.

løbenr.)

Kortbilag høren til Grllndkort udarbejdet den:
januar 1973

Sted: F P U for Nordjyllands amt

Rettelser, tilføjelser m. v.

af/dato Fredningssekretariatet /
september 1975

'--------f-------L--.----.---=-==========d.-
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Anmelder:
Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amts sydlige Fredningskreds,
Dommerkontoret,
9575 Ternd.rup.

KENDELSE

vedrørende

matr.nre. l~, lQ, lQ, 32, 8~, l2~, l~, l5~, l~
l8Q og 23~ alle af Hyllebjerg, 3f Holmegårde og
l~ Svenstrupgårde, alt af Hyllebjerg sogn.

c:..-...=:-:::::.. ......::=::--=-=- -=-.==.: ---=-_-::::::..=---:....-:==:..:....-:::. ..

Afsagt den lo. august 1974.

CITERET FULDT UD I OFN KENDELSE AF 30/9 1975

~,•

i,~\

I,
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·.,....lIHrt+I'-IJeksis t. sommerhus

LODSEJERFOR TEGNEL SE:

Supplerende fredning af crrealer omkring

l. Anna Sophie Lunds te{"

2 Ingrid ,.",11er

SIGNATURER:

rlZZZlJ Grænse for ny supplerende fredning

(..:':':':".3

HE:f

Areal fredet ved OFN. kendelse
af 9. april 1962.

150 m vejbyggelinie

Dff. eller pr. skov paa 20 ha eller derover

300 m byggelinie fra skov

100 m byggelinie omkring
jordfas t fortidsminde

HYLLEBJERG

Farsø kommune

Nordjyllands amt

__JIoI,"-gaarcte~ Hyl/ebjerg by~
Svenstrupgaarde, Hy/lebje.rg sogn

FREDNINGSPLANUDVALG:ET FOR NORDJYLLANDS AMT

Udfærdiget i januar 1973 paa grundlag af
matrikelkort, a'jour indtil 11.. december 1972,
samt 4 cm kort.

1:'000

•._-----
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UDSKRIFT

af
OVBRFRBDNINGSN.~ETS KENDELSESPROTOKOL--------------------------------------

År 1962~ den 9. april afsagde overfredningsnævnet
på grundlag af skriftlig og mundtlig votering følgende, k e n d e l s e

i sagen 1453/61 vedrørende fredning af nogle arealer omkring
Hyllebjerg kirke.

I den af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds
den 23. februar 1961 afsagte kendelse hedder det:

Ved skrivelse af 26. oktober 1960 har Danmarks Natur-
fredningsforening fremsat begæring om fredning af det i det
væsentlige 1yrg~lædte højdedrag~ hvorpå Hyllebjerg kirke

, ligger, nemlig terrænet mellem landevejen i syd og de fra
denne nord- og nordøstgående veje indtil bakkedragets ophør
syd for Svendstrupgård, idet det anføres~ at kirkens frie
beliggenhed på dette ubebyggede og i det væsentlige udyrkede
bakkedrag må anses for at være af høj skønhedsværdi i land-
skabelig henseende. Fredningen bør derfor gå ud på opret-
holdelse af den nuværende tilstand med forbud mod bebyggelse~
udsigtsforstyrrende beplantning~ opstilling af skæmmende indret-
ninger samt mod ændring i terrænform.

Den nærmere afgrænsning mod nord ved Svenstrupgård
forbeholdt foreningen sig at foreslå ved nævnets møde på
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stedet.
Nævnet holdt møde på stedet den 28. november 1960.

Her bestemtes~ at begæringen om fredning skulle omfatte føl-

I

gende arealer:
l. Den øst for byvcjen liggende del af matr. nr. 8~ Hylle-

bjerg og matr. nr. 1,',\Hyllebjerg tilhørende gårdejer
Arnold Mikael Thomsen~ Hyllebjerg.

2. Den øst for byvejen liggende del af matr. nr. Ib Hylle-
bjerg tilhørende gårdejer Martin Thomsen~ Hyllebjerg.

3. De nord for landevejen liggende moselodder under
Matr.nr. l ~ Hyllebjerg tilhørende gårdejer Magnus Madsen,

II II 12 a " " II Johannes Pedersen-
" " l3~?14~ " " " Søren Chr. Jensen?
" " l5~ " " " Kirstine Gravesen~
" " l6~ ?17~ " " " Aksel Christiansen

" " l8~,19~ " " " Anton Berntsen,
i1 " 22a II " n Jons Marinus Andersen
" " 2l~, 20b " II " Niels Sørensen
" " 23~ \I " " Peter Overgård Pe-

tersen?
4. " " l~ Svendstrupgårde tilhørende forstander Ha:1.sChri-

stensen, Hornum
Med hensyn til disse 4 områder bemærkes:
Ad l. Den øst for byvejen liggende del af matr. nr. 8 ~ Hyl-

lebjerg udgør ca. 1?2 ha., hvoraf kun ca. 0?2 ha. øst
for kirkegårdsdiget er uopdyrket? medens hele arealet
nord derfor har været dyrket i mange år.
Af matr. nr. Ih Lyllebjerg er et areal på ca. 0?7 ha.
dyrket, idet ca. 0?2 ha. er opdyrket i forbindelse med

•
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~\

den dyrkede del af matr. nr. 8~9 og 0,5 ha. øst derfor

er græsareal - alt indtaget under dyrkning for ca. 8
år siden. I dot nordvestlige hjørne af matr. nr. Ih

er et areal på ca. 0~3 ha. beplantet med gran og fyr

ca" med birk~ og don særskilt beliggendG

sydøstlige lod på 0~5 ha. or beplantet med gran og fyr.

Den udyrkede ikko skovbevoksede del af matr. nr. Ih

udgør ca. 2~1 ha.

Ad 2. Af den øst for byvejen liggende del af matr. nr. Ib

Hyllebjorg er on strimmel langs sydskellet mod matr.

nr. 8 c af areal 0?5 ha. opdyrk8t? og 0~5 ha. ved dot

sydvestlige hjørne er bevokset med gran og fyr? som i

det væsentlige; er sel vgroc deJ, medens 8,realet iøvrigt ~

d.v.s. ca. 3 ha. er uopdyrket. På det højeste sted

ligger 01dtidshøj0n Bavncbjorg - af Nationalmuseet bo-

•r tegn0t som M.1409.41 .

Ad 3. De nævnte moselodder ligger uudnyttede hen? og tidligere

tørvegrave er vanQfyldte., Ad 4. Matr. nr. l m Svendstrupgårde er i det nele uopdyrket?

ca. 5,5 ha? men der findes langs skellet ~il matr. nr.

l~ Svendstrupgårde nogle læbælteplantningor. I det syd-

østlige hjørne er derhos ca. 0,6 ha. bevokset liod gran

og fyr, der dels er selvsåede og dels plantede. Nord for

sidstnævnte areal ligger 2 gravhøje, af Nationalmuseet

betegnet som M 1409.42 og 43.

Alle udyrkode arealer er beklædt med lyng og anden

hedevegatation, dog mod spredt bevoksning af selvsået gran

og fyr .

•
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Ejeren af matr. nr. 8~ og Ih Hyllebjerg har udtalt,

at han ønsker d~ på arealet værende beplantninger bevarot
og tilladelse til at plante læhegn på matr. nr. 8 c langs
byve jon.

Medons han under forudsætning af, at den dyrkede del
af matr. nr. 8 c fremdeles må dyrkes, ikk~ vil kræve er-
statning for fredningen af dotte matr. nr., kræver han en
passende erstatning for fredning af matr. nro Ih.

~joren af matr. nr. lb Hyllebjerg har udtalt, at han
anser·ca. den sydlige halvdel af matr. nr. lb for omfattet
af den ved deklaration af 4. oktober., lyst 24. november
1954 etablerede kirkefredning, og han protesterer mod yder-
ligere frednin8 af matr. nr. Ib og kræv0r en p3ssende er-
statning, hvis fredning gennemføres.

Ejorne af de nævnte moseparceller har alle krævet
erstatning for fredning af parcellerne, selvom tørvegrav-
ning måtte blive tilladt.

Ejeren af matr. nr. 1m Svendstrupgårde har udtalt,
at han har købt dClli~:)hedelod for at bevare den som hede 9

og at han derfor ikke vil modsætto sig fredning olIer kræve
erstatning, såfremt den begærede fredning iøvrigt gennemføres,
dog tillige under forudsætning af, at det tillades ham efter
nærmere forhandling med nævnet om b81iggenhed og udseende
at opføre et enkelt beboelseshus på arealet og vedligeholde
og udvide den fornævnte læplantning og bevoksningen i det
sydøstligo hjørne af parcellen.

,i

,



- 5 -

Dn kirkens cnso~~e beliggenhed på det store bakkoparti

er af sjælden skø~~edsvirkning~ og da det i det væsentlige

lyngklædte bakkeparti med derpå værendo 3 oldtidshøjo iøv-

rigt er af stor landskab8lig skønhedbværdi? finder nævnet?

at begæringen om fredning bør imødekommes.

Der træffes dorfor bestemmelse om? at dor ikke på

orarådet må opføres bygninger ,.rG jses master? boder eller

lignende? at plantning af træer og buske ikke nlå finde

sted? og at der ikke nå nogen måde m8. ske indgreb i det nCl-

• turlige t8rræn.

D8t sknl i dut hele tilstræbes? at den del af området?

der er bevoksot med lyng? forbliver henliggende som udyrket

hcdoområde. Det skal dorfor ikke være ejeren tilladt at fore-

tage opdyrkning af disse arealer? men dot skal tværtimod

være ham tilladt at fjerne selvsåede gran? fyr og andre

træer. løvriGt skal ethvert indgrob i den naturlige hedeve-

getation være forbudt.

Hvad de allerede under dyrk~ing værende områder og, beplantede områdor ang2r? træffes derhos følgende bostemmolsor~

l" Ad m2l,tr.nr. 8 .9.. o.~ ].h Hyllebjerg. Don dyrkede nordligG

del af matr. nr. 8s:må f:romdolcs dyrkes indtil kirke-

gårdens nordlig8 dige i syd og dGn på ridset viste

linie i fortsættolse af digot. Det samme gælder det

på ridset visto nu dyrkede stykke på ca. 0?2 ha. af

matr. nr. lh langs skellet til matr. nr. 8c og det i- -
tilslutning dertil liggende areal af matr. nr. l~ på

ca. 0~5 ha.? dor for tiden ligger i græs.
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Don på ridset viste ca 0?3 ha store grnn- og fyr-
plantage ved det nordvestlige hjørne af matr. nr. Ih
må cfter hugst kun fornys mod løvtræer. Det san~e
gælder den i hjørnet viste biTk0plantning. Den i det
sydøstlige hjørne viste nåletræsbopl&ntning Då ligc-
ledes fornys som sådan olIer med løvtræ.
Det tillades? at der plantes læhogn på matr. nr. 8 c
langs byvejen.

2. ad matr. nr. Ib Hyllebjore. Den vod d~t syalige skel
deles

viste dyrkedo del af parcellen på ca. 0?5 ha må frcm-
dyrkes? men don foran nævnte nord herfor liggende nå-
letræsbevoksning m~ ofter afdrift ikko påny tilplantes
eller tages under dyrkrling.

3. ad moseparcellorne. Disse lodder må ikke bebygges?
"1. \

dyrkes eller beplantes} men der skal ikke være noget
til hj.nder for deres udnyttolso til tørvegravnin<::s.

4. ad matr. nr. l~ Svenstrupgårde. Parcellen skal i det
hele være undergivet den fornævnte almindelige fredning?, men under hensyn til ejerens tilbud om fredning uden
erstatning skal dot ovorensstomDonde med hans ønske
~re ham tilladt at opføre et crucolt beboolscshus
på et sted og cfter en tegning? som kan godkendes af
fredningsnævnet. Dog bestemmes? at dGr langs skellet
til matr. nr. la Svendstrupgårde må plantes og op-

retholdes læbælte? som i vest begynd.er 15 m fra bW-
vejen og derfra i varierende bredde fra 15 til 30 og
20 eg lo m strækker sig mod øst til det på ridset
viste sted. I øst begynder læbæltet 20 m fra vejen og
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ma på den på ridset viste strækning have en brodde
af 30 m. Bevoksningen i parcellens sydøstlige hjørne
må vedligeholdes og fornys indtil dun på ridset
viste linie fru det østlige punkt i skellet mellem
Ji.l0so1oc1-d0rnema-tr. nr. 22 a og 20b Hyllebjerg til
et punkt ved vejen 60 m nord for don nordlige spids
af matr. nr. 3f Holmegårdene.

For don sålodes bestemte fredning vil der være
at udrede føleondo erstatningor,~

Gårdejer Arnold Thoms(;n som ejer af 8.s og lh Hyllebjerg Kr. 1.000

"

"
"
"

11 Martin Thomsen II "
:MaBnu s MadsE.;J:1 11 "
Johannes Pedersen "
Søron Chr. JenS8n "
Kristine Gravc~sen II

Aksel Christiansen "
Anton Berntsol1 "

" matr. nr. lb " " 600

" 100

" 200

" 200

" 100

" 200

" 200

" 100
II 200
II 100

" II " iI la n

"

"
Med bemærkning1 at panthavere har været indkaldt? men

ikke har givet møde? beste~nes? at de nævnte erstatninger? der

" If 12a"
" "

udredes af statskassen med halvdelen og af Ålborg amtsfond
med halvdelen? vil væro·at udbetalo til de pågældende ejero.

Der findes ikke anlodning til at xræffe bestemmelse
om adgang for offentlighoden til de frodede områder.

"
" 1I15a

Kendelsen lyses som hæftelse på do pågældende ejendom~me?
matr. nr. 8~? Ih? lb~ l~, l2~1 13~9 14~? 15~9 16~? 17~7 18~?
19~~ 22~1 2l~, 20b1 23~ Hyllebjerg og 1m Svendstrupgård0.

" 11 "l6~7179:.Il

"18~119.§:II

li 22a If

"
Jons Marius Anuersen " " If

Niels SørenS8Y1 " II

Poter Ovorgård Pet3rsen "
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Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ålborg
amtsrådskreds.:t

Konklusionen er sålydende:
II Dc på hoshæftede rids indtognedG områder af matr.

19E:" 22a, 2lE-.9 2ob, 23~, Hyllcbjorg og lE. Svendstrupgårdo,
H:{llebjerg sogn, fredes som foran bestemt.

Dcr gives ikke offentligheden adgang til de frededu
0mrådor., Påt81~retten tilko~~or fredningsnævnet for Å:borg amts-
rådskreds.

Følgende erstatningsbeløb udredes med halvdelen af
statskassen og med halvdelen uf P-lborg amtsfond.
Gårdejer Arnold Thomson, Hyllobjerg •......... kro 1.000

Martin Thomsen, smst ....••..•..•.... 2.000
11 Ni:agnusMads e11. , Bmst •......•••....••. 100
11 Johannes Pedersen, s~st ......•..•... II 200

Søren Chr. Jensen, smst ..........•.. 200, Kirstine Gr&vesen, smst ...••..•.•..• 11 100

" Aksel Christiansen, sIDst..•..••..••. " 200

.Anton Berntsen, SIDst•.•...•...•.•.•. " 200

li Jons Marinus ~~dersen smst ...•••.•.• 11 100

" Niels Sørensen, SIDst.•...•.•...•.... " 200

ID Peter Ov(';rgårdPetersen, smst......." 100
Erstatningerne udbetales til de nævnte ejere. "

Kendelsen er ved skrivelse af 28. februar 1961 ind-
anket for overfredningsnævnet af gårdejor rÆartin Thomsen,
Hyllebjerg mod påstQnc1 om, at der tilkendes hnm en højere
erstatning.
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Overfredningsnævnet har den 6. maj 1961 besigtiget

arealernG~ og et af nævnuts medloITLmer? folkotingsmand Jons
Chr. ChristensJn har dJrefter forhandlot mod gårdejur Ma~·
tin Thomson? hvorefter man med denne har opnået flindclig
ovorenSKOlYlS"tom cl'st2tningons fas-tsættelsG til 2.000 kr.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i
kendelsen anførte, vil denne være at stadfæste mod den
af det ::oranståendo følboncJ.oændring. :et kort ovor frod-
ningsområdet nr. ÅL. 107 er vedhæftet nærværende kendelse .

'. Thi bestemmos:
Don af fredningsnævnet for Ålborg amtsrådskreds don

23. februar 1961 afsagte kendelse vedrørende fredning af
arealer omkring Hyllebjorg kirke stadfæstus med den af det
foranstående følgendc ændring.

I erstatning udbetales til:..
Gårdejer Arnold 1'.1. Thomsen~ Hyllebjerg kr.

", "
"
"fe\
"
II

"
;1

li

II·

1.000

Martin Thomse ...l, 8It1st.................. II 2.000

rilagnus ~j1a(lsc}:,19 81TIstooo.oofloo ••• ooooooo n 100

Johannes Pedorscn? Sl~lst..••...••...•.. n 200

Sørcn Chr. JCl1.S0n,smst ...•...••...•.. ti 200

Kristine Gravesoll" SI!lst•......••...... II 100

Aksel Christic::ms\~n?smst" ......•...... II 200
Anton Berntson, smst ...••.•.•.••..•..• ti 200

Jens Marinus Andorson, .SIDst ••••••••••• " 100

Niels Sørensen? smst ........••..•..... II 200

Peter Overgård Petersen? smst .•.•.•.•. II 100
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alt med renter 5% p.a. fra den 23. februar 1961
til udbetaling sker.

Erstatningerne udredes med 3/4 af statskassen og
1/4 af Ålborg amtsfond og de i Ålborg amtsrådskreds belig-
gende købstadskommuner i forhold til folketallet i henhold
til den senest offentliggjorte folketælling.

•
Udskriftens rigtighed
bekræ-f'tes/(/'/1

/ ){, /" ..- /l- (((VV"-..;' ~ j
F. Grå!ge

Overfredningsnævnets sektretær

.'.
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Afskrift
af kendelse afsagt af F:red!J.ingsnævnetfor Aalborg
Amtsraadskreds den;7~ Febru.ar 1961.

K e n d e l s e •

Ved skrivelse af 26øOktober 1960 har Danmarks Naturfred-
ningsforen:Lng fxemsat begæring om fredning af det i det væsent-
lige lyngklædte hØ~ldcd..nj.g?hvQ)":PåHyllebjerg Kirke ligger, nem-
lig te:r:rænetmeJ..lemlR.:':v':e":l'e;jeni syd. og de fra denne nord- og
nordøstgående veje l.ndtj.lbakked.ragets ophØr syd for Svend-
strupgård, :i det det ,'J.nfØX'8S, at ki r.kens frie beliggenhed på dette
ubebyggede og i. det væsG.nf,ligeudyrkede bakkedrag må anses for
at være af hØ j skØnhed.:3værdii -Landskabelig henseende.
Fredningen bØr derfor gå ud på opretholdelse af den nuværende
tilstand med forbud mod bebyggelse, udsigtsforstyrrende beplant-
ning, opstilljng af skæmmende indretninger samt mod ændring
i terrænfo:rm..

Den r:ærmere afgrænsning mod nord ved Svendstrupgård forbe-
holdt forenir~en sig at foreslå ved nævnets mØde på stedet.

Nævnet holdt mØde på stedet den 28. November 1960.
Her bestemtes, at begæringen om fredning skulle omfatte
følgende arealer:
l. Den øst for byvejen liggende del af matr. nr. 8e Hyllebjerg

og matro nr. Ih Hyllebjerg tilhØrende gårdejer Arnold
Mikael Thomsen, Hyllebjerg.

2. Den Øst for byvejen liggende del af matr. nr, Ib Hyllebjerg
tilhØrende gårdejer Martin Thomsen, Hyllebjerg.

3. De nord for landevejen liggende moselodder under
matr. nr. l~ Hyllebjerg tilhØrende gårdejer Magnus Madsen,

" "12a" " "J ohannes Pedersen,
" " 13~,14! " " "SØren Chr,Jensen,
" "15a" " "Kirstine Gravesen,
" " 16.~,17a " " "Aksel Christiansen,
" " 18~,19! " " "Anton Berntsen,
" "22a" " "Jens Marinus Andersen,
" " 21!,20b " " "Niels SØrensen,
" "23~" " "Peter Overgård

Petersen,
forstander4. " " 1m Svendstrupgårde tilhØrende

Hans Christensen, Hornum.
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Med hensyn til disse 4 områder bemærkes:
Ad l. Den øst for byvejen liggende del af matr. nr. 8c H,ylle-

bjerg udgØr oa 1,2 ha., hvoraf kun ca. 0,2 ha. øst for
kirkegårdsdiget er uopdyrket, medens hele arealet nord
derfor har været dyrket i mange år.
Af matr. nr. Ih Hyllebjerg er et areal på ca. 0,7 ha. dyr-
ket, idet ca. 0,2 ha. er opdyrket i forbindelse med den dyr-
ke~de del af matr.nr. 8c1og 0,5 ha. øst derfor er græps~-
areal-alt indtaget under dyrkning for_ca. 8 år siden.
I det nordvestlige hjØrne af matr. nr. Ih er et areal på
oa. 0,3 ha. beplantet med gran og fyr og ca. 0,1 ha. med
birk,og den særskilt beliggende sydøstlige lod på 0,5 ha.
er beplantet med gran og fyr.
Den udyrkede ikke skovbevoksede del af matr. nr. Ih udgør
ca.2,1 ha.

Ad 2. Af den øst for byvejen liggende del af matr. nr. l~ Hylle-
bj8rg er en strimmel langs sydskellet mod matr. nr. 8~ af
areal 0,5 ha. opdyrket, og 0,5 ha. ved det sydvestlige hjør-
ne er bevokset med gran og fyr, som i det væsentlige er selv-
groede, medens arealet iØvrigt, d,v,s. ca. 3 ha. er uopdyr-
ket. På det hØjeste sted ligger oldtidshøjen Bavnebjerg -
af Nationalmuseet betegnet som M.1409.4l.

Ad 3. De nævnte moselodder ligger uudnyttede hen, og tidligere
tørvegrave er vandfyldte •

Ad 4. Matr. nr. l~ Svendstrupgårde er i det hele uopdyrket, ca.
5,5 ha, men der findes langs skellet til matr. nr. l~ Svend-
strupgårde nogle læbælteplantninger. I det sydØstlige hjØrne
er derhos ca. n,6 ha. bevokset med gran og fyr, der dels er
selvsåede og dels plantede. Nord for sidstnævnte areal lig-
ger 2 gravhØje, af Nationalmuseet betegnet som M.1409.42 og 43.
Alle udyrkede arealer er beklædt med lyng og anden hedevege-

tation, dog med spredt bevoksning af selvsået gran og fyr.
Ejeren af matr. nr. 80 og Ih Hyllebjerg har udtalt, at han

Ønsker de på arealet værende beplantninger bevaret og tilladelse
til at plante læhegn på matr. nr. 8~ langs byvejen.

Medens han under forudsætning af, at den dyrkede del af matr.
nr. 8~ fremdeles må dyrkes, ikke vil kræve erstatning for fred-
ningen af dette matr. nr., kræver han en passende erstatning for

fredning af matr. nr. Ih.



,

Ejeren af matr. nr. Ib Hyllebjerg har udtalt, at han anser
ca. den sydlige halvdel af matr. nr. Ib for omfattet af den ved
deklaration af 4.10., lyst 24.11 1954 etablerede kirkefredning, og

Jat han protesterer mod ydeligere fredning af matr. nr.l~.og
kræver en passende erstatning, hvis fredning gennemføres.

Ejerne af de nævnte moseparceller har alle krævet erstatning
for fredning a~ parcellorne, selvom tørvcgravning måtte blive til~
ladt.
Ejeren af matr. nr. l~ Svendstrupgårde har udtalt, at han har
kØbt denne hedelod for at bevare den som hede, og at han derfor
ikke vil modsætte sig fredning eller kræve erstatning, såfremt
den begærede fredning iØvrigt gennemføres, dog tillige under for-
udsætning af, at det tillades ham efter nærmere forhandling med
nævnet om beliggenhed og udseende at opføre et enkelt beboelseshus
på arealet og vedligeholde og udvide den fornævnte læplantning og
bevoksningen i det sydøstlige hjØrne af parcellen.

Da kirkens ensomme beliggenhed på det store bakkeparti er af
sjælden skØnhedsvirkning, og da det i det væsentlige lyngklædte
bakkeparti med derpå værende 3 oldtidshøje iØvrigt er af stor
landskabelig skønhedsværdi, finder nævnet, at begæringen om fred-
ning- bØr imØdekommes.
Der træffes derfor bestemmelse om, at der ikke på området må op-
fØres bygninger, rejses master, boder eller lignende, at plant-

II ning af træer og buske ikke må finde sted,og at der ikke på nogen
måde må ske indgreb i det naturlige terræn.

Det skal i det hele tilstræbes, at den del af området, dertt er bevokset med lyng, forbliver henliggende som udyrket hedeom-
råde. Det skal derfor ikke være ejeren tilladt at foretage op-
dyrkning af disse arealer, men det skal tværtimod være ham til-
ladt at fjerne selvsåede gran, fyr og andre træer. lØvrigt skal
ethvert indgreb i den naturlige hedevegetation være forbudt.

Hvad de allerede under dyrkning værende områder og beplantede
områder angår, træffes derhos følgende bestemmelser:

l ad. Matr. nr. 8~ og l~ Hyllebjerg.Den dyrkede nordlige del af

matr. nr. 8~ må fremdeles dyrkes indtil kirkegårdens nordlige
dige i syd og den på ridset viste linie i fortsættelse af diget.
Det samme gælder det på ridset viste nu dyrkede stykke på ca.
0,2 ha. af matr~ nr. Ih langs skellet til matr. nr.8~ og det i
tilslutning dertil liggende areal af matr. nr.lh på ca. 0,5 ha.,
der for tiden ligger i græs.



Den på ridset viste ca. 0,3 ha store gran- og fyrplantage ved
det nordvestlige hjØrne af matr.nr. Ih må efter hugst kun for-

. -
nyes med løvtræer. Det samme gælder den i hjørnet viste birke-
plantning. Den i det sydøstlige hjørne viste nåletræsbeplant-
ning må ligeledes fornyes som sådan eller med løvtræ.

Det tillades, at der plantes læhegn på matr.nr. 8~ langs by-
vejen.

2. ad matr.nr. Ib Hyllebjerg. Den ved det sydlige skel viste dyrkede
del af parcellen på ca. 0,5 ha må fremdeles dyrkes, men den for-
an nævnte nord herfor liggende nåletræsbevoksning må efter af-
drift ikke påny tilplantes eller tages under dyrkning.
ad moseparcellerne. Disse lodder må ikke bebygges, dyrkes eller
bepiantes, men der skal ikke være noget til hinder for deres ud-
nyttelse til tørvegravning.
ad matr.nr. l~ Svendstrupgårde.Parcellen skal i det hele være
undergivet den fornævnte almindelige fredning,men under hensyn
til ejerens tilbud om fredning uden erstatning skal det overens-
stemmende med hans ønske være ham tilladt at opfØre et enkelt be-
boelseshus på et sted og efter en tegning, som kan godkendes af
fredningsnævnet. Dog bestemmes, at der langs skellet til matr.nr.
l~ Svendstrupgårde må plantes og opretholdes læbælte, som i vest
begynder 15m fra byvejen og derfra i varierende bredde fra 15 til
30 og 20 og som strækker sig mod øst til det på ridset viste sted.
I øst begynder læbæltet, 20m fra vej en og må på den på ridset
viste strækning have en bredde af 30m. Bevoksningen i parcellens
sydøstlige hjØrne må vedligeholdes og fornyes indtil den på ridset
viste linie fra det østlige punkt i skellet mellem moselodderne
matr.nr.22~ og 20b Hyllebjerg til et punkt ved vejen GOm nord
for den nordlige spids af matr. nr. 3f Holmegårdene.

For den således bestemte fredning vil der være at udrede
følgende erstatninger:
Gårdejer Arnold Thomsen som ejer af 8~ og Ih Hyllebjerg

" Martin Thomsen il II II matr.nr. Ib II-Magnus Madsen " "" II la "
Johannes Pedersen il" " 12a "
SØren Chr, Jensen "" "13~ og 14~ "
Kristine Gravesen "" il 15~ tt

Aksel Christiansen "" "lG~ og 17~ "
Anton Berntsen """ 18~ og 19~ "
Jens Marinus Andersen " " 22a "
Niels SØrensen "" 21~ og 20~ "
Peter Overgård Petersen " II 23~

•
"
II

"
"
tt

"
"
"
" II

kr.looo,-
II 600,-
" 100,-
" 200,-
II 200,-
n 100,-
II 200,-
" 200,-
II 100,-
n 200,-
" 100,-



t· _ Med bemærkning, at panthavere har været indkaldt, men ikke
har givet mØde, bestemmes, at de nævnte erstatninger, der ud-
redes af statskassen med halvdelen og af Aalborg Amtsfond'med
halvdelen, vil være at udbetale til de pågældende ejere.

Der findes ikke anledning til at træffe bestemmelse om
adgang for offentligheden til de fredede områder.

Kendelsen lyses som hæftelse på de pågældende ejendomme,
matr. nr.8~, Ih, Ib, l~, 12~, 13~, 14~, l5~, l6~, 17~, l8~J 19!,
22a, 21a, 2ob, 23a, Hyllebjerg og 1m, Svendstrupgaarde.- - - - -Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Aalborg Amts-,e rådskreds •

•
:1

T h i b e s t e m m e s
1'';.:'0

De på hoshæftede1indtegnede områder af matr. nr. 8~, ~, 1~,
la, l2a, 13a, l4a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a 22a, 2la, 2ob, 23a,- - - - - - - ..... - ... -- .... -Hyllebjerg og l~, Svendstrupgårde, Hyllebjerg sogn, fredes som
foran bestemt.

Der gives ikke offentligheden adgang til de fredede områder.
Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet for Aalborg Amts-

rådskreds.
Følgende erstatningsbelØb udredes med halvdelen af stats-

kassen og med halvdelen af Aalburg Amtsfond •

Gårdejer Arnold M,Thomsen, l~rllebjerg.•••.••••••••••••• kr,looo,-
" Martin Thomsen SIDst••••.•••••••.••••••••• " 600,·
" Magnus Madsen, " •••••••••••.•••••••.• ti 100,-
" Joharmes Pedersen " •••••••••••••••••••.." 200, -
" SØren Chr, Jensen~ " •••••••••••.••••••••• " 200,·
" Kristine Gravesen, " •••••••••••••••••••.." 100, -
" Aksel Christiansen, ti •••••••••••••••••••••• " 200,-
" Anton Berntsen, " ••••.••••••.•••••.••• " 200,-
" Jens Marinus An.derscn, " ....................." 100, -
" Niels Sørensen, p ••••••••••••••••••••• " 200,·
t! Peter Overgård Petersen, " ••••••••••••••••••• " 100,·
Erstatningerne udbetales til de nævnte ejere.

F.Juhl. ChroCristensen. Grete Kirketerp Nielsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes,
t: ... ' r :o'-:.~'''' :'0";:' den ;~';s februar 1961 ~
KOr AaLuoJ.g llmtsr;;.adskredls t--nht/



,

•

/
• / I
/ I

/ /
/ I

//
// 3.0 /'a

/ I

1/
/ I 6

: / / 1-
~ I 1

~\j)1 I

~ ,/
1/,~./ /-,

~/, ""
l, '.
I I o.Sha "',
I f :
I I gran 09 fyll'
I I ..,

II ;
I \ /'

\ Ir-- - -/: - - - -
I l aS ha opdyrket
\ I

gran 0<::_'
"9n "a Cl, '

I : to ha Ofld!/r/;e/
, I areal
I I
I I
I
I
I

,I rt;!-l'l' ~ 'b

~~~.~
~~
~ ~
"",,-

~~

os! for vo/en /011 Co 4.0 hcy

" 'I . 1.2 II

3.7 1/

marr. nI. tg, fI!llleo/~rg By -lod
" 8(j

I

" tb
J "e #rræ/7 cyr

fI.!!//e~jer:g .By, Dven.sfrvp,9t7rde og lIo/mfJgcJrdene~
/&/kbjer,j' $0.9/7,
Aors /-lerreol, Aal60rg Am!:

~I

Ud(ærd;gef i decern6er 1960 aT

~~
VICTI?;ns;oeÆ~r

,4få!T0l'hola f:.? 000



FREDNINGSNÆVNET>

•



,

""

rredningsnaevnet for A.albore Amts-

rådakreda.

D • k l a r a t 1 o n •

Undertegnede tru Ingrid N.ller tedt Bech, ~o.tru Anegade 7.
Aalbore. erkl.rer herved. at Jeg for at bidrage til tredningen af
HyllebJerg.Xirk •• o.givelser lliliver den mig tilhørende grund •• t

tor kirken matr. nr. 'L Hol.etlrden., Hyll.bJerg sogn, tølgende

F r e d n i n « • b e • t e a • e l • e r I

Arealet .kal torblive benligsende i lyng og krat og al der-
tor ikke anderåives dyrkninc. Deri.od akal det være tilladt at tore-
tage yderligere beplantning .e4 levtræer. og hueet ml toretage. pi
al.iad.lig torsta.saig .lde. Ejeren skal være berettiget til at tJer-
ne .elygro.de eran og tyr.

pi srunden er tor 4~S Ar slden optørt et Aille sommerhus at
eterait, og omkring 1944 er støbt grund til et større .omu~rhus.

net akal vare ejeren tilladt at opføre et sOlWllerhuspi .en
støbte grund. dog at husets ydre vil vare at godkende af frednings-
nævnet. I torbindeise .ed optørel.en at dette hus skal det vare -Jer-
en tilladt at flytte det n-.nte lille so.. erbu. til .t andet sted
på grunden, ••n i.vrist akal det ikke v.re tilladt at optere nogen

l .... 1bygning på grunden eller at anbringe skæl,mende .. ster, boder e.11er
lienende pi grunden.

Det skal end.lic være forbudt at foretage indgreb i terrænet
ved grayn1ng eller pi anden måde.

Denne deklaration vil v.re at tingly.e SOlD hæftel.e på matr"
nr, 3!: llo1••c1pdene.

PAt.l.retten tilko .. er tredniac.A-.net for Aa1"rc Aat.råds-
kreda.

Aalborg, den 1'~. Januar 1961.
I. Møller.

På anledning skal næv~et forinden tinglysning udtale. at be-
steum'elsen 0111 master ikke skal være til hinder for f'remf'ør1ngat ele1l
tricitet til det på erunden værende og eventuelt kommende hu ••

FRl'~DNl:NnSN,IrVNgT~'on AALBOHG A~~TSn~nHK.nr.D.i. den 1~. Jan. 1961.----------------Genpartens rigtighed bekræftes.
Aalborg, den 16. januar 1961.

ft4V
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FREDNINGSNÆVNET
FOR NORDJYlLANDS AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS

/tJ;yx' /#:I ~p~
'<7.<.1937
ri) J J Aalborg, den 24. februar
\TH rt~.

1987.
:~1WJ KONG f1J1NSGJlOE 1R qOOO JlJILRonr.

HF IORI 12 70 11

Joum,7/lIr, 308/86.

Nordjyllands Amtskommune,
Landskabskontoret,
Niels Bohrsvej 30,
9220 Aalborg ø.

REG.NR. I
l,
: !

II
"Vedr. matr. nr. l ~ og l ~ Svenstrupgaarde, Hyllebjerg. - Plejeplan for

arealer omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 9.april 1963 og
30.september 1975. Deres jr.nr.8-70-51-2/5-8.

Under henvisning til Deres skrivelse af 16.december 1986 og besigti-
gelse den 19.februar 1987, hvoraf udskrift vedlægges, godkender Frednings-
nævnet, at der på dele af det fredede areal anlægges forsøg med mekanisk
afslåning af lyng og revling, og at der foretages afbrænding.

Nævnels afgørelse, der er truffet i medfør af naturfredningslovens
§ 34, kan i medfør af samme lovs § 58 indbringes for Over fredningsnævnet ,
Amaliegade 7, 1256 København K., af den, der har begæret Fredningsnævnets
afgørelse, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands amtsråd, Farsø kommunal-
bestyrelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afga~'er meddelt d7n ågæl-
dende klageberettigede . /~~~ I "" .4

, ,.ø' ;~::?'{;"?,,,'ij.-'? æ-~ 1Piiii;;:-iO;,. ;.,.~ ~ t<~,,~ /

Bilag.

Til orientering: (Der vedlægges kopi af bilag ~ og 4).
z<'5kov-dj f\hlu'rstyrelsen,Amaliegade 13, 1256 København K.

NordjyHB:ftds--Amt-skemmune, lel<A-i-sI< forvaltnin~., Ni91s-B.c4I:.s.vej 30, 9220 Aa lb . .0.
-Amlsfrec\R.i.nC3Sl<cntcl'et, "" ..
Danmarks Nalurfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000 København ø.
.... , lokal foreningen, v. / Jens Erik Bangsgaard,

Kærgaardsvej 21, 9681 Ranum.
Farsø kommune, 9640 Farsø.
Ejnar Petersen, Hyllebjergvej 62, 9640 Farsø.
Buderupholm Statsskovdistrikt, Mosskovgaard, Møldrupvej 26, 9520 Skørping.

Bilag.
Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

j.nr. F.1JIJ.3}1'1- y ~

E.Bruun de Neergaard.



Ar 1987, torsdag den 19.februar kl.14,30, foretog Fredningsnævnet
for Nordjyllands amts sydlige fredningskreds besigtigelse i

\~) sag nr.30S/S6 vedr. matr. nr. l m og l h Svenstrup-
gaarde, Hyllebjerg. -Plejeplan for arealer
omfattet af Overfredningsnævnets kendelser
af 9.april 1963 og 30.september 1975.

Sagens akter var tilstede.
Mødt var:

Nævnet ved formanden, dommer E.Bruun de Neergaard, det amtsrådsvalgte medlem,
Jens Nielsen, og det kommunalvalgte medlem, Johan Madsen.

For Nordjyllands Amtskommune: Jens Vinge.
Farsø kommune, Darlmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling og Buderupholm

Statsskovdistrikt var indbudt, men havde meldt forfald.
Lodsejerne, Lone og Ejnar Petersen, var mødt .

Jens Vinge redegjorde for plejeplanen, der er udarbejdet i samarbejde
med Buderupholm Statsskovdistrikt og de private lodsejere. Lyngvæksten er i
kraftig tilbagegang og er ved at blive kvalt af revling. Erfaringerne fra
4 sæsoner med fåreafgræsning har vist, at denne ikke er tilstrækkelig til at
sikre lyngen. Fårene æder ikke revling, der breder sig kraftigt. Man ønsker
derfor at afbrænde visse arealer og på andre arealer at gøre forsøg med
mekanisk afslåning oq qanske lel jordbearbejdning. Dette tænkes udført med
en grenknuser, der består af en roterende tromle. På nogle områder vil man
lade det afslåede materiale ligge, på andre fjerne det.

Nævnsformanden bemærkede, at de lyngbevoksede arealer ifølge
fredningsbestemmelserne skal henligge som udyrket hedeareal. Opdyrkning er
ikke tilladt, men det er tilladt at fjerne selvsåede gran, fyr og andre træer.
"løvrigt skal ethvert indgreb i den naturlige hedevegetatlon være forbudt."

Nævnet voterede og var enige om ay godkende plejeplanen, idet
de foreslåede indgreb må anses som praktisk nødvendige~~or at sikre lyngvege-

Ir '
tationen. ( -,'I

., .
~,

•

Sagen sluttet. ,/
:', .

..... ,,-o•: "': ../ .,,~: .. :;~ :S,. •• ~

~"
r

. r

E.Bruun de Neergaard.


	Forside
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	OVER FREDNINGSNÆVNET>
	FREDNINGSNÆVNET>
	Deklarationer
	DISPENSATIONER>



