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Sag nr. 152.
Fredning af Kielstrup sø med nærmeste
omgivelser,
Arden kommune, Nordjyllands
amt.
Genoptagelse

af visse erstatningsspørgsmål.

Kendelse
(5 ejendomme,

fredet

af 28. januar

1966)

(Meddelt

I:

ved overfredningsnævnets

den 17.december

kendelse

1979)

Ved overfredningsnævnets
kendelse af 28. januar 1966 om
fredning af Kielstrup sø med nærmeste omgivelser blev der

.-

f

indrømmet nogle af de berørte lodsejere ret til uanset fredningen at opføre bebyggelse
på de fredede arealer.
Udnyttelsen af tilladelsen
var afhængig af, at også tilladelser,
som i henhold til anden lovgivning
var nødvendige
for at
kunne bygge på arealerne,
kunne opnås.
Dette blev imidlertid ikke tilkendegivet
de pågældende,
idet overfredningsnævnet, som det må antages, gik ud fra, at de øvrige nødvendige tilladelser
fredningsnævnets
Efter

ville blive
afgørelse.

at der i 1970'ne

givet

var blevet

i fortsættelse

givet

afslag

af over-

på ansøgnin-

ger om dispensation
fra bebyggelsesforbudet
i by- og landzone loven med henblik på bebyggelse
af nogle af de pågælden-

2.

de arealer, rejste Arden kommune i skrivelse af 20. juli
1977 spørgsmål om genoptagelse
af sagen, idet den henviste
til, at lodsejerne i sin tid var indgået på at lade fredningserstatningen
bortfalde helt eller delvis på betingelse
af, at der blev givet

tilladelse

til bygning

af sommerhuse.

Over fredningsnævnet
har herefter ved skrivelse af 30. august
1979 for så vidt angår nedennævnte
ved kendelsen af 28. januar 1966 fredede ejendomme anmodet taksationskommissionen
om at fastsætte

den yderligere

erstatning,

som måtte

til-

komm~ de pågældende,
når det lægges til grund, at en væsentlig forudsætning
for den tidligere erstatningsfastsættelse
har vist sig ikke at holde

Matr.nr.

8 k Kielstrup

stik.

by, Oue sogn.

På fredningstidspunktet
var ejendommen en del af matr.nr. 8 a
Kielstrup by, jfr. overfredningsnævnets
kendelse s. 14, men
ejeren Theodor Mikkelsen havde ved betinget skøde, tinglyst
den 29. august 1963, truffet aftale om overdragelse
af parcellen til maskinhandler
Jens LObeck. Ved landbrugsministeriets
areal

skrivelse af 19. november 1965 blev matr.nr. 8 k af
7.850 m2 udstykket
og skøde til Jens LObeck tinglyst

den 14. juni

1966.

Ved fredningsnævnets
med en forligsmæssigt
bebyggelse

kendelse
indgået

på parcellen

blev det i overensstemmelse
aftale tilladt at opføre en

på nærmere

angivne

vilkår,

og den-

ne afgørelse stadfæstedes
af overfredningsnævnet.
Under henvisning til den givne tilladelse
fastsatte fredningsnævnet
erstatningen
handling
kr.

til 5.500 kr.

blev erstatningen

Byudviklingsudvalget

Under

overfredningsnævnets

forligsmæssigt

for Mariager

fastsat

Fjord-området

be-

til 10.000

har i 1970

afslået en ansøgning om tilladelse
i henhold til by- og landzonelovens § 7, jfr. § 9, til at opføre den af fredningsmyn-

l,

3•

dighederne

Matr.nr.

godkendte

bebyggelse.

9 a Kielstrup

by, Due sogn.

På fredningstidspunktet
Kr. Jensen.
Nuværende
dende enke Gudrun

tilhørte ejendommen gårdejer Lars
ejer er hans i uskiftet bo hensid-

Jensen.

Ved overfredningsnævnets

kendelse

blev det tilladt

på matr.

nr. 9 ~ at opføre et hus under fredningsnævnets
censur, jfr.
kendelsen s. 34. Fredningserstatningen
for fredning af ialt
6,7169 ha, der af fredningsnævnet
var sat til 11.500 kr.,
blev for overfredningsnævnet
forligsmæssigt
fastsat til
9.500 kr.
Nordjyllands
amtsråd har ved skrivelse af 25. oktober 1976
afslået en ansøgning af 30. juni 1975 om tilladelse i henhold til by- og landzone lovens § 7, jfr. § 9, til på en parcel af matr.nr. 9 ~ at opføre et sommerhus.
Denne afgørelse
er den 19. september 1979 stadfæstet af miljøministeriets
planstyrelse.

•
•

Matr.nr.

13 h Kielstrup

Ved fredningsnævnets

by, Due sogn •

kendelse

blev det tilladt

ejeren,

gård-

ejer Ejner Johannes Nielsen, at opføre 3-4 huse, jfr. overfredningsnævnets
kendelse s. 18, og denne afgørelse stadfæstedes af overfredningsnævnet.
Erstatningen

for fredning

af ialt 10,4986

ha blev af fred-

ningsnævnet
fastsat til 8.000 kr. Dverfredningsnævnet
kunne ikke tilbyde nogen forhøjelse heraf, hvorfor den endelige erstatningsfastsættelse
foretages af den i henhold til
den tidligere naturfredningslov
nedsatte taksationskommission, der ved kendelse af 4. november 1965 stadfæstede den
af fredningsnævnet
fastsatte erstatning på 8.000 kr. Af kendelsen fremgår, at ejeren for taksationskommissionen
ned-

,.

4.

lagde erstatningspåstand

på 60.000 kr. under

til udstykningsmuligheder

henvisning

for sommerhusgrunde.

Han gjorde

gældende, at tilladelsen
til at opføre 3-4 huse på den
vestlige del af ejendommen
ikke havde megen værdi for ham
på dette sted.
Det fremgår ikke af kendelsen, hvilken betydning den daværende taksationskommission
har tillagt den
af fredningsmyndighederne
givne tilladelse til at opføre
huse på ejendommens

vestlige

del.

Ved overfredningsnævnets
tillægskendelse
af lo. oktober
1966 ændredes tilladelsen
således, at husene måtte opføres
øst for en nærmere angivet markvej.
Byudviklingsudvalget
for Mariager Fjord-området
har ved skrivelse af 2. oktober 1971 i anledning af en henvendelse
af
15. februar 1971 meddelt ejeren, at den omhandlede bebyggelse

ikke vil kunne

Matr.nr.
Ejendommen

l bn Ouegård

forventes

godkendt.

hovedgård,

erhvervede s ved skøde

Due sogn.
tinglyst

den 21. november

1964 tillige med nogle andre matrikel numre af Asa Margrethe
Juncker.
Den er ved betinget skøde af 5. juli 1979 solgt

•

e

til direktør Else Jensen,
for taksationskommissionen
statning,
tionssag,

Middelfart.
Parterne har over
mundtligt erklæret, at den er-

som måtte blive fastsat under nærværende
ifølge salgsvilkårene
tilkommer køberen.

taksa-

Ved fredningsnævnets
kendelse, der stadfæstedes
af overfredningsnævnet,
blev der givet tilladelse til udover 3 eksisterende huse at opføre 5 huse på ejendommen under fredningsnævnets
censur.
For fredning af ialt ca. 40 ha fastsatte fredningsnævnet
en erstatning
p~ 35.000 kr. Nævnet
henviste herved til, at der ved tilladelsen
til at bygge de
5 huse var givet

ejeren

mulighed

for at udnytte

ejendommen

udover skovdriften,
idet der overvejende
sandsynligt
nu eller senere ville kunne tilvejebringes
liebhavere til store

,.

5.

grunde.

Også afgørelsen

fæstedes

af overfredningsnævnet.

Efter en henvendelse

af erstatningsspørgsmålet

fra ejeren

stad-

af 14. juni 1976 meddelte

fredningsplanudvalget
for Nordjyllands
amt den 22. s.m., at
der efter dets opfattelse ikke ville kunne opnås tilladelse
i henhold

til by- og landzone loven til at opføre

de 5 som-

merhuse.

Matr.nr.

-e

l z Ouegård

hovedgård,

Due sogn.

Ved fredningsnævnets
kendelse, der stadfæstedes
af overfredningsnævnet,
blev det tilladt ejeren, gårdejer Karen
Margrethe Hansen, at opføre 2 huse på ejendommen under fredningsnævnets
censur.
For fredning af 15,92 ha fastsatte
fredningsnævnet
en erstatning på 14.000
fæstedes af overfredningsnævnet.

kr., hvilket

stad-

Fredningsmyndighedernes
tilladelse er benyttet til opførelse af l sommerhus, på hvilket bygningsattest
er udstedt den
29. september 1970.
Der ses ikke at være søgt tilladelse
til opførelse af det andet hus, og overfredningsnævnet
har
i skrivelse af 30. august 1979 overfor taksationskommis-

e
e

•

sionen udtalt,
ikke vil blive

at det må antages,
givet.

Taksationskommissionen
november

1979 afholdt

at zonelovstilladelse

har i anledning

af sagen

den 20.

et møde i Hobro med de berørte

lods-

ejere og har besigtiget det fredede område.
Under mødet
var samtlige lodsejere til stede.
Lodsejerne Gudrun Jensen,
Ejner

Johannes

Nielsen

stået af konsulent

og Karen Margrethe

Kaj Pedersen,

Nordjydsk

Hansen
Udvalg

var bifor Land-

boret, Flauenskjold,
medens direktør Else Jensen var bistået af landsretssagfører
Bent Poulsen, Svendborg.
For

.

"

6.

Arden

kommune

mødte

borgmester

Skalborg

Hansen.

På foranledning
erklærede lodsejerne Else Jensen og Karen
Margrethe Hansen sig indforstået
med, at der for deres vedkommende træffes
den forudsætning,
kan opnås,
indgivet •

•

afgørelse af erstatningsspørgsmålet
at zonelovstilladelse
til byggeri

uanset

at formel

Landsretssagfører
Bent
lagt erstatningspåstand

ansøgning

herom

ud fra
ikke

ikke har været

Poulsen har på sin klients
på 500.000 kr. med renter

vegne nedog sags-

omkostninger.
Påstanden begrundes med, at den nuværende
værdi af en byggegrund
i området udgør mindst 100.000 kr.
Konsulent
stand:

Kaj Pedersen

har nedlagt

følgende

erstatningspå-

Gudrun Jensen: 70.000 kr., Ejner Johannes Nielsen: 280.000 kr.,
Karen Margrethe Hansen:
70.000 kr., alt med renter
og sagsomkostninger.
Til støtte for påstanden er henvist til en afgørelse truffet ved kendelse af 14. december 1978 af overtaksationskommissionen
i henhold til by- og landzoneloven,
hvorefter der vedrørende
ejendommen matr.nr. 3 g Kielstrup
by, Gue sogn er ydet erstatning
i henhold til zonelovens
§ 12, stk. l, for bortfald
af to ved overfredningsnævnets

•

kendelse af 28. januar 1966 indrømmede byggemuligheder
med
ialt 60.000 kr. Når der til dette beløb lægges en passende forrentning,
hed må ansættes
Maskinhandler
ning på mindst

I

vil det sige, at værdien
til 70.000 kr.
Jens Lubeck
100.000

kr.

har nedlagt

af en byggemulig-

påstand

om en erstat-

7•

Taksationskommissionens

bemærkninger:

Efter de foreligg~nde
oplysninger må det lægges til grund,
at fredningserstatningerne
vedrørende de omhandlede ejendomme, som anført af overfredningsnævnet,
i sin tid er blevet
fastsat lavere, end det ellers ville være sket, idet der er
taget hensyn til den lempelse af fredningsbestemmelserne,
som fandt sted ved beslutningerne
om at tillade ejerne at
opføre

en eller

flere bebyggelser

på ejendommene.

Taksationskommissionen
kan tiltræde, at der efter sagens
omstændigheder
bør ydes de pågældende ejere en rimelig
yderligere erstatning i anledning af, at den nævnte forudsætning for erstatningsfastsættelsen
.som følge af senere
lovgivning

ikke har holdt

stik.

Kommissionen
finder imidlertid ikke - som hævdet af nogle
af ejerne - at erstatningerne
kan fastsættes på grundlag
af den særlige prisudvikling,
som har fundet sted for
byggegrunde
i løbet af den årrække, der er gået siden fredningen.
Der er efter kommissionens
mening heller ikke grundlag for at fastsætte

e

e

•

erstatningerne

med udgangspunkt

i

vær-

diforholdene
på det for erstatninger
efter by- og landzoneloven, jfr. dennes § 12, stk. 2, afgørende tidspunkt, på
hvilket

der efter

kommissionens

skøn var sket væsentlig

stigning i prisniveauet
i forhold til, hvad der var gældende på fredningstidspunktet
i nærværende
sag •
Kommissionen
finder - på linie med den ved kommissionens
kendelse af 30. januar 1978 i en tilsvarende sag trufne
afgørelse - at erstatningerne
i princippet
bør udgøre det
beløb, hvormed de i sin tid udmålte erstatninger
er blevet
nedsat,

med tillæg

af en passende

forrentning.

I de fore-

liggende tilfælde, hvor størrelsen af de skete erstatningsreduktioner
ikke fremgår af det oplyste, finder kommissionen skønsmæssigt
at kunne fastsætte erstatningen
for hver

8.

byggemulighed,
I

I

der ikke har kunnet

realiseres,

til

30.000

kr., hvilket beløb skønnes gennemsnitligt
at svare til værdien i 1965 af en byggegrund i det omhandlede område med
tillæg af renter for tiden, indtil udbetaling kan forventes

\

at finde sted.

Herefter

•
'-•
I

Der fastsættes følgende yderligere
ejerne under denne taksationssag:

Jens LUbeck,
Gudrun
Ejner

•

for l byggemulighed

Johannes
heder

Nielsen,

Karen Margrethe

Hansen,

for sagsomkostninger

der Gudrun

Karen Margrethe
1. 000 kr.

Jensen,

Hansen

30.000

kr.

30.000

kr.

120.000

kr.

150.000

kr.

30.000

kr.

for" l bygge-

mulighed

tillægges

til lods-

for 4 byggemulig-

for 5 byggemuligheder

I godtgørelse

(

erstatninger

for l byggemulighed

Jensen,

Else Jensen,

e

bestemmes:

ialt

Ejner
1.000

under

taksationssagen

Johannes

Nielsen

og

kr. og Else Jensen

J.Lunøe
Karl Nielsen

P. Ussing

Olsen
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År 1966, den 281

r

j

a n u e. r; afsagde Overfredningsnævnet

følgende
k e n d
~,

t\

l S ~

l

i sagen nr. 1786/65 vedrørende fredning af Kielstrup sø med nærme"~te
I

omgivelser.
I den af fredningsnævnet

~

for Ålborg amtsrådskreds den

15. januar 1965 afsagte kendelse hedder det:
"Ved skrivelse af 20. april 1961 (bilag l) har rekvirenten, Danmarks Naturfredningsforening,

begært fredningssag rejst

vedrørende de nærmeste omgivelser af Kielstrup sø på nordsiden af
Mariager fjord. Af skrivelsen skal citeres følgende: "Bakkelandskaberne omkring Mariager fjord hører til de mest storslåede landska-

I.'

ber i vort land."

I

"Et af de mest markante partier af dette område er land-

skabet omkring Kielstrup sø, som skærer sig ind mellem bakkerne

I

Alt

på fjordens nordside, omtrent lige overfor Mariager. Fra alle sider skråner bakkerne ned mod søen. Nord for søen er den største
del af området skovbevokset, væsentligst med nåletræer, medens
der vest og syd for søen findes lyngbevoksede

arealer imellem små

træbevoksede partier. Den stejle skrænt ud mod Mariager fjord,
som er furet af talrige dybt indskårne dal-slugter, rummer meget
smukke bevoksninger af høje enebær."

e:

"Fra bakkedraget, Lundhøj, vest for Kielstrup sø, hvor

- 2 -

der findes 2 gravhøje og rester af andre, har man en ganske enestående udsigt over Mariager fjord og Kielstrup sø."
Herefter følger en beskrivelse af det område, der gennemstrømmes af Karls Møllebæk, og en omtale af det store antal ejendomme, der ønskes inddraget under fredningen, herunder blandt an,
l·

det matr. nr. l b Laanhus, Oue sogn,og 7 ~ af Krogen, Valsgaard
~ogn,

tilhørende ejendomshandler M. C. Sønderskov, Hobro.
Skrivelsen slutter med en nærmere redegørelse for de ~

, -teslåede

fredningsbestemmelser,

e'ikke bebygges. Herfra

der opregnes således: "Området må

dog undtaget bygninger, som er nødvendige

af hensyn til landbrug, skovbrug og erhvervsfiskeri. Disses placering og udformning skal dog godkendes af fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.
"Opstilling af boder, skure, master og andre skæmmende
indretninger er ikke tilladt."
"Lyngarealer må ikke opdyrkes og eksisterende bevoksnin4!lrer af enebær må ikke fjernes."
"

"Der må ikke foretages yderligere beplantning med nåletræ-

I

,

_

er. Visse områder på strækningen Lundshøj-Låenhus,

som for øjeblik-

ket er beplantet med nåletræer, må, efter afdrivning, ikke nyplantes med nåletræer."
"Ændring af terrænformer ved afgravning og opfyldning er
ikke tilladt."
"Bredderne af Kielstrup sø må ikke ændres, og bygning af
anløbsbroer o. l. er kun tilladt i forbindelse med fiskeri af erep.vervsmæssig

karakter."

"Vandstanden i Kielstrup sø må ikke ændres."

- 3 "Forurening af enhver art af Kielstrup Møllebæk er forbudt. Bækkens forløb må ikke ændres, og rørlægning må" "ikke finde
sted".
"Camping skal ikke være tilladt."
"Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening."
"Det skal endelig bemærkes, at adgangsforholdene til

til

skovarealet nord for Kielstrup sø på grund af brandfaren forment-

"lig

må begrænses. Dette spørgsmål anses dog mest formålstjenligt

4t)at kunne afgøres under sagens videre behandling for fredningsnævnet."
Nævnet foretog den 22. april 1961 en besigtigelsesforretning.
Det konstateredes, at der på ovennævnte matr. nr. l Q,
der er beliggende på et højdedrag lige vest for søen, findes fire
oldtidshøje. Fra den største af disse, Lundshøj kaldet, er der
Vidt

~

)

•

,

udsyn over det til fredning foreslåede areal, der karakteri-

seres ved sin tilsyneladende uberørthed, herunder at kun få huse
er synlige i det smukke og storslåede landskab. Det blev endvidere konstateret, at ovennævnte Sønderskov var ved at udstykke arealerne omkring Lundshøj til sommerhusbebyggelse.
Bekendtgørelse om sagens rejsning har fundet sted i
Statstidende nr. 25 og 26 for den 2. og 3. maj 1961 samt endvidere
i Aalborg Amtstidende for den 2. s. m ••
Den 12. s. m. blev det indledende fredningsmøde afholdt
i Hobro med derpå følgende besigtigelse af en del af grundene om-

e kring Lundshøj

i overværelse af repræsentanter blandt andet for

rekvirenten og naturfredningsrådet. Samtlige af fredningssagen om-

(
!

-4-

efattede

ejendomme

(jfr. nedenfor),

var interesserede,
\

herunder

panthavere,

til dette møde med undtagelse
Kielstrup

Overkarlsgaarde,

af følgende

s,

matr. nr. 6

11 ~ og 11 ~, idet de pågældende

,

indvarslet

ejendomme,

nemlig:

matr. nr. l ~.

k.

matr. nr. 13 Q og 13

(Nederkarls),

e

var behørigt

udvisende

by matr. nr. 2 ~, 12 k, 13 ~ og 13 Q.

Ouegaard Hovedgaard,

Krogen

der ifølge tingbogens

10

s,

10 Q, 10 g, 10 l, 10 g,

interesserede

i disse ejendomme

4IP1ev behørigt indvarslet til nedennævnte møde den 13. juli 1961.

~ '~Efter

nogle senere besigtigelsesforretninger

~

blev der den 13. juli

1961 afholdt en ny besigtigelsesforretning,
tionalmuseet

hvorunder

tillige na-

var repræsenteret.

Da det måtte antages,
hengå længere

at der til sagens behandling

tid, da ovennævnte

ejendomshandler

ville

Sønderskov

havde

oplyst, at han ved skøde af 28. februar 1961 - altså flere måneder
før den nugældende
ovennævnte
~gen

trådte i kraft - havde købt

to grunde, matr. nr. l ~ Låenhus

for 37.250 kr., og da han havde anført,

af fredningssagen

lit

naturfredningslov

var kommet i en alvorlig

ikke, som påregnet,

dekomme

nævnte købesum,

dennes ønske om særskilt

mende. Den ll. december
Sønderskovs

derskov

ligeledes

mente nævnet at burde imø-

om, at

burde fredes efter at nogle her-

parceller

forligsmæssigt

for hvilke parceller

af ll. december

ved

for derved at blive i

s. å. afsagde nævnet derpå kendelse

fra under sagen udstykkede

ttdelser,

situation

at fremme sagen for hans vedkom-

to grunde ved Lundshøj

solgt af Sønderskov,

at han ved rejsning
økonomisk

at kunne sælge grundene

stand til at berigtige

og matr. nr. 7 Q Kro-

var tilladt

er afsagt særskilt

1961. Hovedkendelsen

indbragt for Overfredningsnævnet,

ken-

blev af Søn-

der ved kendelse

af 28.

- 5 maj 1962 stadfæstede kendelsen med den ændring, at den ejendomshandleren tillagte erstatning forhøjedes fra 36.982 kr. 50 øre
(heri incl. omkostninger) til 43.000 kr •• Denne kendelse omfattede matr. nr. l ~, l i, l ~, l l, l

m,

l

n

og l

n

alle af Laanhuset,

Oue sogn. (De sidstnævnte seks matr~ nr. var under sagens behand4I~ing udstykket fra matr. nr. l ~ og l ~~)

.'

Ifølge den ovennævnte skrivelse af 20. april 1961 og det

e' skrivelsen vedhæftede kort er følgende matr. nri p~stået
Laanhuset,%,l

~J

1 ~. l Q~ l d,

2,

3~ 4, 5~ 6, 7: 8, 9 og 10.

Krogen og NedeIkarls: 2 f J 3 ~, 4 ~; 5 &t 6 ~, 6 ~, 6
7 Q, 8 g, 8 ~, 8 Q, 10 g, 10 Q, 10

fredet:

Q,

10

f,'

10 g, 11

Q;

,§,

7 s~ 7 ~,
11 ~ og

14 Q.

Overkarls: 12 ~, 13 Q, 13 f, 13 g, 13 h, 13 i, 13 ~, 13 n, 13 ID,
14

,§,

14 ~, 14 Q og 14 ~.

Kielstrup by: 2 ~, 2 Q, 2 ~, 2 ~, 2 f, 2 h, 2 i, 2~,
'2

n,

2 Q, 2 Q, 2 .9., 2 l:, 2

.§.,

3 ~, 3 Q, 3 g, 3

h,

2 1, 2 ID,

3 i, 3 ~, 3 1,

3 ill, 4 h, 5 !a, 6 !a, 7 Q, 8 !!!, 9 ~, 10 !a, 11 b, 12 f, 12 h, 12 ~,

te

13 h, 13 h, 13 l.

Ouegaard: l k, l 1, l y., l ~, l y.., l

g"

l ~, l

gQ,

l

§;9.,

l

gr"

l hg, l bh, l bn og l ],Q.
Matr. nr. 2 ~ og 2 Q Kielstrup by, matr. nr. 14 Q Krogen
og matr. nr. l 1 Ouegaard hovedgaard er fejlagtig medtaget i begæringen og udgår (bilag 148-149).
Følgende matr. nr. udgår ligeledes af sagen, nemlig:

4t

Laanhuset: matr. nr. l a til særskilt kendelse på grundlag af for_
lig,

- 6 -

.

\,

matr. n. l ~, der efter passeret

udstykning

er udgået

af matriklen,

f,

Matr. nr. l

af 4. december

særskilt kendelse

H. R. 128 på grundlag

af forlig,

H. R. 127 på grundlag

'-~

matr. nr. 2

f,

af forlig.

Q

af ll. december

særskilt kendelse

H. R. 126 på grundlag
Matr. nr. 3

særskilt kendelse,

oktober 1964, H. R. 158 på grundlag

.

1961,

af forlig,

h,

og 4

1961, -

II. december

matr. nr. l Q, særskilt kendelse

Krogen:

1961,

.

matr. nr. 5 Q og 6 Q, særskilt
sagt, matr. nr. 7 Q, særskilt

tinglyst

31•.

af forlig,

kendelse vil blive afkendelse

af ll. december

1961, H. R. 128, jfr. ovenfor ved matr. nr. l f Laanhuset.
Fra matr. nr. 7 Q er under sagens behandling

udstykket

7 1, jfr. sag 45.
Ouegaards Hovedgaard.
1'35),

Oue sogn: matr. nr. l.~

og l bo (sag 55 og

en del af l ~ sst.

Kielstrup

by, Oue sogn: nordlige
Under de tidligere

del af 3 ~.

omtalte møder henholdsvis

maj 1961 og 13. juli s. å. mødte ca. 50 af de indkaldte
Af private panthavere

e

den 12.
lodsejere.

var mødt eller repræsenteret:

ad sag 3:

gårdejer Hans Chr. Vilhelmsen,

ad sag 8:

fhv. gårdejer

ad sag 35:

skovrider Poul Jensen, Mariager.

ad sag 37:

korpsmester

Theodor Myrhøj,

A. Skovhøj Hansen,

Af de 11 indkaldte

Valsgaard.
Adelgade

37, Hobro.

Sæby.

låneinstitutioner

var kun mødt: Spare-

7 kassen og Lånekassen

for Hobro og Omegn, Hobro,

og Landbosparekas-

sen i Hobro.
Efter at de mødende
gæringens

indhold og de dertil hørende

protesterede

-,

var blevet

disse mod fredning

orienteret

om fredningbe-

h)

kort (bilag 2 ~ og 2

og ønskede

sig tillagt erstatning,

såfremt en fredning gennemføres.

~
~
~

Efter adskillige

andet om muligheden

besigtigelser

for oprettelse

og forhandlinger

af dambrug,

blandt

istandsættelse

af

f

l,
~

over Laanhustangen

~rkvejen
tiltræde,

at det til fredning

skønhed bør underkastes

(sag l) forligsmøder
foreslåede

fredning

jfr. Naturfredningslovens

for det således fredede

hvor disse grænser
gens omfang,

~ved

jfr. nedenfor.

henvises

§ l,
Med hensyn

til vedhæftede

kort,

er indtegnet med grønt. Med hensyn til frednin-

jfr. nedennævnte

kes, at servitut

v. kan n:evnet

areal på grund af dets

dog at visse arealer findes at burde udgå
til grænserne

ID.

tre servitutter,

III skal være gældende,

I-III, skal bemær-

hvor intet andet er anført

den enkelte sag.
Servitut

I.

Forbud mod bebyggelse

og plantning

Traditionelt

tilladt.

landbrug

b) Forbud mod opsætning
c) Forbud mod ændring
husbehov

og andre skæmmende

af terrainformerne

kunne finde sted, medmindre

virke skæmmende

på det pågældende

Om muligheden
ttaf servitut

af master

af træer og buske (skovdrift).

indretninger.

(dog skal grusgravning
det efter nævnets

til

skøn vil

sted.)

for dispensation

se nedenfor

efter omtalen

III.

De arealer der omfattes

af servitut

I er på kortet enten

a
b~agt

-8med grøn farve eller indrammet
Servitut
Som servitut

med grøn skygge. x)

II.

I, dog forbud mod al grusgravning

landbrug og ej mulighed

for dispensation.

tede areal skal så vidt muligt forblive
Den til enhver tid værende

Det af denne servitut omfathenliggende

for det offentliges

ilden lader foretage dertil sigtende

e fjerne selvsået gran- eller fyrrebevoksning

- alt under rimelig

til ejeren, der skal give adgang til arealet i nævnte øje-

De arealer, der er omfattet heraf,
blåt. x)

Servitut

Kun forbud mod bebyggelse,
eller skovbrug. De arealer,
råder, der ikke omfattes

~,
~
~

III.

der belægges

med denne servitut,

afgørende

måtte tale for godkendel-

af en aftægtsbolig

Tegning rred beskrivelse

skal forinden opførelsen

skriftlig godkendes

opbevares

skovbrugsejendom

JIt

af fredningsnævnet.

De
og be-

af sådanne huse. Såfremt det drejer

nærhed af nu bestående

er dog dispensation

til

og situationsplan

i dettes arkiv af hensyn til kontrol

gælder tilbygning

sig om bygning i umiddelbar

måtte

for Ålborg amt være berettiget

at meddele dispensation.

vis. Tilsvarende

er de om-

I og III.

eller hvor opførelsen

-'~ses rimelig, skal fredningsnævnet

nævnte dokumenter

landbrug

af de to andre servitutter.

ad servitut

se af en bebyggelse,

er på kortet farvelagt med

men ej mod traditionelt

Hvor driften af ejendommene

I

såledGs f.eks.

med.

)

,

Naturfrednings-

regning fra tid til

foranstaltninger,

lIi
i

i naturtilstand.

ejer skal tåle, at Danmarks

forening eller fredningsnævnet

"nsyntagen

og traditionelt

ufornøden,så

landbrugs-

eller

længe det ikke dre-

sig om bygninger,

I

~) Servitut I er på det Overfredningsnævnets
kendelse vedhæftede
angivet ved prikker og servitut II ved skråskravering.

kort

- 9herunder

siloer over 6 meter

tagrygning

(regnet fra naturligt

f. s. v. angår siloer til højeste
Udover de nævnte

Karlsmølle

tre servitutter

bækken ikke må udrettes

vand ikke må forurenes.
det fredede

overkant).

gælder yderligere,

eller rørlægges,

Der må ikke anlægges

oprettelse

af dambrug

Under et møde den 26. oktober

lodsejere

opretholdt

deres begæring

fremsat ønske om er-

1964 har kun to af disse

om erstatning,

og der blev

af Overfredningsnævnets

godkendelse

indgået forlig, hvorefter

de to lodsejere,

20) og Arne Bach (sag 65)

til fuld afgørelse

15.000 kr. hver som nedenfor
Hvorvidt

nærmere

Kielstrup

standssænkning

fjord,

flere år ved en dæmer en del af havter-

at Kielstrup

for det offentlige

smukke, uberørte

terrain,

(__ hØj, (der nu er erhvervet

sø ikke er en

krav om forbud mod vand-

for nævnet.

Da formålet med den etablerede
skabe mulighed

opgave at tage stil-

senere af rette vedkommende

kan det fremsatte

påny indbringes

(sag

bestemt.

måtte blive afgjort derhen,

del af havterritoriet,

-

skal have udbetalt

eller en sø, ligger uden for nævnets

ling til. Såfremt dette spørgsmål
myndighed

Arnt Spanggaard

sø, der gennem

har været adskilt fra Mariager

ritoriet

for det tilfælde

ikke blev tilladt,

samme dag - under forbehold

~'

dens

uro.

statning.

',ning

ligesom

at

dambrug inden for

Under sagen har en række lodsejere,

rtt

til

område, da sådanne må anses for i høj grad skæmmende

.e og befordrende
'-at

terrain

specielt

fredning navnlig

til at nyde udsigten

over det

set fra partiet omkring

af staten med offentlighedens

ophold her), fra vejen lige nord for Karlsmølle

er at

Lunds_

adgang til

(ud for matr. nr.

-

-

--

~---

e4 h

- 10 Kielstrup

by), fra vejen over Laanhustangen

gives der ikke offentlig

adgang til de fredede arealer

fra de veje, som i forvejen
ledning af fredningen
parkeringspladser)

og fra fjordsiden,

er åben for offentligheden

i tilslutning

(bortset
og de i an-

hertil ved forlig etablerede

blandt andet lidt vest for Lundshøj.

Neden for under omtalen af de enkelte sager vil det bli-

a

ve anført, i hvilket

tut I og III omtalte landbrugs-

ttboliger)

4t

omfang der (udover de tidligere under servi-

eventuelt

Dette forudsætter,

eller skovdriftshuse

skal kunne tillades

fra ovennævnte

en efter nævnets

v.) samt situationsplan

~)læggeS

af det ydre

Genpart

at de ikke kan ses

bevoksning

tilbygning

til stedse
i husets

(farver, materiale
først forelægges

af disse dokumenter

i nævnets arkiv af hensyn til kontrol

gælder i det hele eventuel

meter fra natur-

husejer være pligtig

skal inden opførelse

nævnet til skriftlig godkendelse.

huse.

hvor f. eks. en bakke ikke

skøn fornøden

nærhed. Tegning med beskrivelse
ffi.

5t

således,

fire udsigtslokaliteter,

kan skjule huset, skal vedkommende
at opretholde

opført yderligere

at sådanne huse (ikke over

ligt terrain til tagryg) kan placeres

og aftægts-

hen-

og bevis. Det samme

eller ændring af sådanne

huse og de under sag 24, 35 og 36 omhandlede

på de pågældende

grunde værende huse.
Endelig bestemmes,

hvad der gælder hele det fredede

område, at støjende adfærd ej er tilladt.

Erhvervsmæssig

camping

er forbudt.
Påtaleret
turfredningsforening

41 (hver

efter denne kendelse
og Fredningsnævnet

tillægges Danmarks

Na-

for Aalborg Amtsrådskreds

for sig, hvor intet andet er bestemt)

samt f. s. v. angår

~
~

~ e-

ll-

f

bestemmelser,
Nationalmuseet

der omfattes

af Naturfredningslovens

og endelig Ministeriet

§ 2, tillige

for kulturelle Anliggender

f. s. v. angår arealer omfattet af Naturfredningslovens

§ 25, stk.

l.

Med hensyn til erstatningsspørgsmålet

skal bemærkes

følgende:
Fredningsnævnet

lægger ved erstatningsfastsættelsen

på de allerede for en del arealer gældende

4t ger,

herunder

at et område er beliggende

,-- skov, jfr. Naturfredningslovens
at nævnet formentlig

i vid udstrækning

inden for 300 meter fra

ville have nægtet at med-

fra nævnte bestemmelse

i ikke uvæsentlig

grad om skråninger,

(jfr. at det drejer sig

hvor et hus, selvom

det

inde i skov, meget let bliver synligt fra de lige oven

for nævnte udsigtslokaliteter
ler er underkastet
~

rådighedsindskrænknin-

§ 25, stk. 2, idet det antages,

dele dispensation

placeres

vægt

det om stedfundet

(Lundshøj m.

fredskovspligt.

v.)

Endvidere

salg eller salgsmuligheder
for vejadgang~

og at visse area-

er taget hensyn

til

oplyste, herunder

beliggenhed

og muligheden

vedkommende

drejer det sig om ret store arealer, der kun over

en årrække kunne forventes
ejeren ved fredningen

handling

solgt til sommerhusbebyggelse,

nu får tilkendt

der i enkelte tilfælde

et vist købedygtigt
fordi omgivelserne
lodsejerne,

at placere

Hvor

for ved for-

et hus, tages der også

selv hvor den er ret stor antagelig

publikum

vil være særlig efterspurgt,

er fredet. Endelig

hvis de fortsat beholder

set fra bestemmelserne

medens

en samlet erstatning.

er åbnet en lodsejer mulighed

med fredningsnævnet

hensyn til, at grunden,

For flere lodsejeres

af

netop

er taget i betragtning,

at

jorden, skulle have - bort-

i servitut 11 - ikke ringe mulighed

for

- 12 god udnyttelse,
sætter).At

(inden for de grænser,

en grund omtales,
§ 2, virker

ningslovens

de to andre servitutter

som værende

omfattet af Naturfred-

ikke erstatningsnedsættende,

melsen først er trådt i kraft efter at nærværende

da bestemsag er rejst.

Sag l.
Matr. nr. l g Laanhuset,

e
e

e

eller kendelse,

Oue sogn, afgøres

ved særskilt

forlig

jfr. ovenfor.
Sag 2.

Matr. nr. l .Q (l i, l k, l m, l n og l Q) alle af Laanhuset,

Oue

sogn, afgjort ved kendelse

af

jfr. Overfredningsnævnet

28. maj 1962, Om de under behandlingen
parceller,

kendelse

af denne sag udstykkede

matr. nr. l ~, l f og l Q ibidem, henvises

ovenfor i begyndelsen

til det

anførte.
Sag 3.

h

Matr. nr. l Q og l
Leo Reinholt

Laanhuset

Sørensen,

og 13 ID Overkarls,

erhvervet

alt af Oue sogn,

ved skøde lyst henholdsvis

i

2

1959 og 1961, matr. nr. l Q af areal 86691 m , matr. nr. l h af
2

areal ca. 11.000 m

og matr. nr. 13 ID

m2• Disse arealer er alle omfattet
stk. 2 med undtagelse

(i to

lodder) af areal 36760

af Naturfredningslovens

§ 25,

2

af ca. 1000 m •

Hele matr. nr. l Q, l h samt den østlige lod af 13 ID
(2106 m2) omfattes

af servitut

fattes af servitut

I for så vidt angår 33354 m2 og servitut

vedrørende

1300 m2, hvilken

på oldtidshøjen
nr. 13

m

1713-28

omfattes

III. Den vestlige

m

omII

sidste del er et lyngklædt

areal, hvor-

findes. Ca 2/3 af den vestlige

lod af matr.

af 100 meter-zonen

Den ejeren tilfaldende

lod af 13

erstatning

(Naturfredningslovens

findes

at kunne bestemmes

§ 2).
til

r

•
e

- 13 25.000 kr ••
Sag 4.
Matr. nr. 2, Laanhuset, 5 ~ og 7 ~, Kielstrup by, alt af Oue sogn,
2

Otilie Koch, matr. nr. 2 af areal 17238 m , matr. nr. 5 ~ 47960 m

2

2

og matr. nr. 7 ~ 42794 m. Alle tre arealer er omfattet af Naturfredningslovens § 25, stk. 2. Servitut III gælder for matr. nr. 2,
den fredede del af matr. nr. 5 ~ samt den nordlige del af 7 ~ af
areal 16054 m2, medens servitut II er gældende for den sydlige del

tit

2 .

(sydvendt lyngskrænt) af areal 26740 m •

el

Erstatningen fastsættes til 31.000 kr ••
Sag,,5,
Matr. nr. 3, Laanhus og 6 ~ Kielstrup by, alt af Oue sogn ifølge
arveudlægsskøde lyst 21. december 1963, Kaj Schnoor.
2
Matr~ nr. 3 og 6 ~ af areal henholdsvis 17459 m2 og 38590 m •
Arealerne Omfattes af Naturfredningslovens

§ 25, stk. 21 og ser-

vitut III.
Erstatningen bestemmes herefter til 7400 kr ••
Sag 6.
Matr. nr. 5, Laanhuset og 8 ~, Kielstrup by, alt af Oue sogn, gårdejer Th. Mikkelsen.
De pågældende grunde er af areal henholdsvis 16620 m2 og
2
43426 m , i deres helhed omfattet af Naturfredningslovens § 25',
stk. 2. Den nordlige del af 8 ~ (areal 17446 m2) omfattes Bf ser-

vitut I, den sydlige del (af areal 25980 m2) af servitut II, medens matr. nr. 5, en englod, omfattes af servitut III. Denne lod
var, da fredningssagen blev rejst, solgt på betinget skøde til

,4t

tidligere nævnt ejendomshandler Sønderskov

(sag 2) for 3250 kr:.

- 14 Handlen

blev annulleret

som følge af fredningssagen.

Erstatningen

herfor vil blive sat til 2.000 kr •• Under sagens behandling
satte Th. Mikkelsen

begæring

frem-

om anlæg af en dam til sættefis~

på

den sydlige del af matr. nr. 8 ~.
Nævnet kunne ikke imødekomme
forligtes

e

derhen,

at der udbetaltes

Den samlede erstatning

og dette sidste forhold

ham i erstatning

vil herefter

2.000 kr ••

være at fastsætte

idet der herved er taget hensyn til nævnte udbetaling

., han fortsat har englodden,

,II

begæringen,

der forligsmæssigt

og til, at

ligesom det tages i betragtning,

er truffet aftale

8 ~ på særlige vilkår.

til 5500 kr.

om en bebyggelse

Betinget skøde herover

at

af matr. nr

(købesum 10.000 kr.)

er lyst den 29. august 1963.
Sag 7.
Matr. nr. 6, Laanhuset,

3

1 og

Lars Kr. Jensen, omfattet
af areal henholdsvis

9 ~, Kielstrup

by, alt af Oue sogn,
§ 25, stk. 2

af Naturfredningslovens
2

15859 m , 5190 m

2

2

og 46120 m • Den nordlige
2

del af matr. nr. 9 ~, af areal 13630 m , er omfattet af servitut

I. Den sydlige del, af areal 32490 m~ og de to andre matr. nr.
omfattes af servitut

III. Matr. nr. 6 og 3 1 er englodder.

Erstatningen

fastsættes

til 11.500 kr ••

Sag 8.
Matr. nr. 7, Laanhuset

(en englod)

af Oue sogn, Hugo Pedersen.
47220 m2, alt omfattet

Af areal henholdsvis

af Naturfredningslovens

så vidt angår matr. nr. 7 og sydlige
38375 m2) af servitut
servitut

og 10 ~, Kielstrup

by, begge

15071 m2 og
§ 25, stk. 2 og for

ca. 3/4 af 10 ~ (af areal

III, den nordlige

del heraf (areal 8845 m2)

I. Ret til et hus på matr. nr. 10 ~ jfr. de ovenfor fast-

e

- 15 satte betingelser
Aftale

(bygningshøjde,

tegning

m. v.).

og placering

om salg af grund til huset er indgået,

inden fredningssagen

blev rejst.
Erstatningen

andrager

9600 kr ••

Sag 9.
Matr. nr. 8, Laanhuset, Oue sogn, Johan Eric Carus. Engareal ~å
2
13771 ID, omfattet af Naturfredningslovens
§ 25, stk. 2. Servitut

tt III.
e

-

Erstatning

1400 kr.

~,

Sag 10.
Matre nr. 9, Laanhus~t,

Oue sogn, Kristian

paioel af areal 22502 m2 omfattet
stk. 2, Servitut

Thostrup

(Larsen). Eng§ 25,

af Naturfredningslovens

III.

Erstatning

2250 kr.~
Sag, 1ll

Matr. nr. 10, Laanhuset,
Valsgaard

nævnte,

servitut

en engparcel,

19153 m2

§ 25, stk. 2. F@rst-

III, medens 10 Q omfattes af ser-

I (for så vidt angår 20530 m2) hvorimod
af servitut

(Nederkarls)

Af areal henholdsvis

af Naturfredningslovens

undergives

!

sogn, Poul Føns Hansen.

2
og 34840 m , omfattet

~e vitut

~
,

Oue sogn og 10 Q Krogen

resten

(14310 m2)

II. En del af det med servitut I og II be-

~

lagte areal, knapt en ha., omfattes

r

tillige

af Naturfredningslo-

~

vens § 2 (100 meter-zonen

Erstatning

-

fra fod af oldtidshøjene

1713-28

og

13.500 kr ••
Sag 12.

Matro nr. 12 g, Overklars,

Oue sogn, Niels Chr. Laustsen

og Otto

I

- 16 2
Ejvind Laustsen. af areal 100140 m2 (i to lodder) heraf 44730 m
omfattet af Naturfredningslovens

§ 25, stk. 2. Det meste af den

vestlige lod samt hele den østlige lod (englod), nemlig i alt
2
70443 m er omfattet af servitut III, medens resten af den vestlige
lod undergives servitut I med 25537 m2 og servitut II for så vidt
angår 4160 m2, ligesom denne sidste del tillige omfattes af Naturfredningslovens § 2 (jfr. ovenfor ved sag 11).

-

e

Erstatning 21.000 kr ••
Sag 13.
Matr. nr. 13 f og 13 1, OverkarIs, Oue sogn, Knud Byrialsen, af
areal henholdsvis 11260 m2 og 19250 m2• Nævnet har ikke anset
den vestligste del af 13 f for fredningsværdig. De resterende fredede arealer omfattes dels af servitut III (af areal 28930 m2)
og dels af servitut II (nemlig 1580 m2 af 13

f).

En del af 13 1,

ca. l ha., er omfattet af henholdsvis Naturfredningslovens

§ 2 og

§ 25, stk. 2.

Erstatningen udgør i alt 5.000 kr.
Sag 14 jfr. 47.
Matr. nr. 13 g, 13 ll, 14 ~ og 14 ~, Overkarls, Oue sogn og 8 ~
Krogen, Valsgaard, Arly Egon Rasmussen. De fire sidstnævnte matr.
nr. anses ikke fredningsværdige og udgår af fredningen. Matr. nr.
2
13 g og 13 IIer af areal henholdsvis 9470 m og 28340 m2, og in_
gen af dem omfattes af Naturfredningslovens

§ 25, stk. 2, men der-

imod af servitut III.
Erstatning 11.000 kr ••
Sag 15 jfr. 46.
Matr. nr. 13 h, 14 Q, Overkarls, Oue sogn, 7 ~ og 8 ~, Krogen,

\

- 17 Valsgaard sogn, Hilmer Jensen. Begæringen om frednL~g af matr. nr.
14 Q og 8 g samt en del af 7 ~ tages ikke til følge, idet disse
arealer ikke skønnes fredningsværdige.
Matr. nr. 13 h og den fredede del af 7 ~ er af areal henholdsvis
2
7730 m og 24270 m2 og ingen del af disse arealer er omfattet af
Naturfredningslovens

Erstatning 9.500 kr ••

.
-'
'

§ 25, stk. 2, men derimod af servitut III.

Sag 16 jfr. 60 •

Matr. nr. 13 Q og 14 g, Overkarlsgaarde samt l g, Laanhuset, Oue
sogn (udstykket den 14. oktober 1961 fra l ~ sst. (sag 2))Niels

Christensen Juul, af areal henholdsvis 2020 m2, 8520 m2 og
2

17400 m . Alle tre arealer er dyrkede marker, hvoraf 13 Q og 14 g
omfattes af servitut II og l g af servitut III.
Erstatning 6.000 kr ••
Sag 17.
Matr. nr. 4 ~, Kielstrup by, Due sogn, Henry Pedersen, af .areal
81985 m2, heraf omfattes en bræmme (langs Karlsmøllevejen) af are2
al 31655 m af servitut I, medens resten, 50330 m2 undergives servitut II, ca. l ha af sidstnævnte del omfattes af Naturfredningslovens § 25, stk. 2.
Erstatning 18.000 kr ••
Sag 18.
Matr. nr. 12
~,

h

og 13 ~, Kielstrup by, Oue sogn, Ernst Sofus Ander2
af areal henholdsvis 17786 m og 1079 m2• Disse arealer, der

er belagt med servitut I, er ikke omfattet af Naturfredningslovens
§ 25, stk. 2. Derimod er 7300 m2 heraf underkastet servitut III og

11565 m2 servitut II.
~
;

)
I

I,

- 18 Erstatning

I

4.700 kr ••

\

Sag 19 jfr. 53.

I

Matr. nr. 11 ~, 12 f og 13 h,' Kielstrup

I

l

Nielsen. Matr. nr. 11 ~ af areal
tes af servitut

l

III og 19827 m 2 af servitut le
2

I

Matr. nr. 12 f af areal 28162 m , hvoraf

I
1\

by, Oue sogn, Ejner Johs.
2
63607 m2, hvoraf 43780 m omfat-

e

vitut III og 5050 m,2
13217 m

2

underkastes

~

går henholdsvis

f
I

I

velegnet

undergives

III og I for så vidt an-

servitut
2

til matr.- nr. 13
af og grænsende

h

skal bemærkes,

Den del heraf, der er belagt med servitut

til en vis begrænset

bebyggelse,

3-4 huse jfr. de oven for fastsatte
tegning, placering

hvorfor

for at skjule husene

Af de heromhandlede
turfredningslovens
af servitut

betingelser,

m. v., og med den ændring

at en træbeplantning

arealer

at det er

op til vejen Kielstrup-

III, findes

fredningen

skal være til hinder for, at der på dette servitutareal

'~

ser-

8412 m2 og 4805 ID •

på sydsiden

Karlsminde.

2

I samt matr. nr. 13 h,af areal

servitut
ovennævnte

Med hensyn
beliggende

23112 m

ikke

opføres

bygningshøjde,

i disse betingelser,

naturligvis

omfattes

ikke kræves.

ca. 6,5 ha af Na-

§ 25, stk. 2, men i det omfang de omfattes

III ville en dispensation

ikke var rejst - formentlig

- såfremt en fredningssag

være meddelt

i et vist begrænset

om-

fang, hvilket det foran med hensyn til matr. nr. 13 h er udtryk
for.
Erstatningen

fastsættes

herefter

til 8.000 kr ••

Sag 20 jr. 51.
4a;Matr.

nr. 2 ~, 2 Q, 3 Q, 3 g og 3 h, Kielstrup

hørende

A. Spanggaard

(2 ~, 3 g og 3 h ifølge

by, Due sogn, tilskøde fra faderen,

- 19 lyst den 10. maj 1951, købesum
lyst den 28. november

44.200

1955. Købesum

kr. og 2 g, 3 Q ifølge

15.000

Nævnet har ikke ment at kunne imødekomme
nr. 2 g underkastes

fredning,

areal, der ikke skønnes
udsigt

,tt

over de syd herfor

da det drejer

liggende

De øvrige matr. nr. underkastes
nr. 3 g servitut

kr ••)

begæringen

fredningsværdig

om, at matr.

sig om et landbrugs-

(ej heller for at skaffe

områder).

III, dog en del af matr.

servitut

II (9.430 m 2 ).

2
Matr. nr. 2 g er af areal 122704 m • Den herpå værende
4,5 ha., er sammenhængende
skovspligt,

og arealet

dispensation.
opnået

lige vilkår,

svarende

tegning

bestemmelse

På en brandtomt

ningsforening

tilladelse

omfattet

antagelig

næppe ville være

er med Danmarks

til opførelse

Naturfred-

af et hus på sær-

til de oven for fastsatte

(bygningshøjde,

m. v.).

på nordsiden

af Kielstrup

sø og i det hele omfattet

2, hvor næppe dispensation
Matr. nr. 3 g af areal
dele er tilplantet

218840 m2, heraf

med gran

stemmeIse

opført

det Lundshøj,

jagthytte,

hvis placering

for kritik.

sig løsning

beliggende
af § 25, stk.

ville være givet.
30.000 m2 fredskov.

(juletræsproduktion),

tet af § 25, stk. 2. På grunden

~

fred-

af Naturfredningslovens

Matr. nr. 3 g af areal 21068 m2, et eng- og skovareal

genstand

store skov,

med anden skov, er underkastet

er i øvrigt

§ 25, stk. 2 fra hvilken
blevet

skøde

findes

i øvrigt

Store
omfat-

en i strid med denne be-

der er særdeles

synlig fra blandt

an-

under sagen fra flere sider har været

Et forsøg på at tilvejebringe

har været forgæves.

Hytten

en forligsmæs-

vil være at fjerne

inden

~

udgangen

af 1965. Disse

tre store arealer

skønnes

at rumme en vis

- 20 mulighed

for, at der uden for fredskovspligtigt

areal skulle kun-

ne opføres enkelte huse, som ikke vil komme i strid med fredningens
formål, hvorfor

opførelse

af indtil tre huse skal kunne tillades

på de vilkår, der er anført

ovenfor

(bygningshøjde,

tegning og

m. v.)

placering

Matr. nr. 3

h

2

af areal 8650 m , en englod, der sammen med den syd-

'~ lige del af matr. nr. 3 g st@der op til Karlsmøllebækken.
Der er jfr. ovenfor med ejeren indgået
dambrug

ikke må etableres

forlig i anledning

af, at

på disse bækarealer.

Den ejeren tilfal-

dende erstatning

findes, udover forligsbeløbet

på 15.000 kr., at

burde fastsættes

til 27.000 kr. som nedenfor

nærmere bestemt.

Sag 21.
Matr. nr. 2 h og 3 i, Kielstrup
Jensen, englodder
henholdsvis

by, Oue sogn, Martin Klitgaard

ved Karlsmøllebækken

nord og syd for bækkens
2

i alt 14020 m • Servitut
Erstatning

(2

h

bestående

af to lodder

udløb i Kielstrup

sø) af areal

III.

1400 kr.
Sag 22.

Matr. nr. 3 k, Kielstrup
ved Karlsmøllebækken,
Erstatning

by, Oue sogn, Bent Steensgaard,

af areal 2390 m2, servitut

englod

III.

250 kr ••
Sag 23.

Matr. nr. 2 1, Kielstrup
og engparcel

af areal 108292 m2, i det væsentlige

turfredningslovens
~

skovspligt.

by, Oue sogn, Karl Bisgaard Faber,
omfattet

skovaf Na-

§ 25, stk. 2 ca. 17000 m2 er belagt med fred-

Servitut

III. Med Danmarks

indgået forlig om ret til opførelse

Naturfredningsforening

er

af et enkelt hus, der skal op-

- 21 -

e

:::yJ.c1e
de oven for stillede
p]"~cering

ID.

v.)

(bygningshøjde,

Ved Landbrugsministeriets

~964 er landbrugsnotering
fr9QniLgssagens

betingelser

ophævet.

b~handling

skrivelse

tegning,
af 22. januar

Grunden har været solgt under

til et relativt

stort beløb, men hande-

len er efter det oplyste hævet på grund af, at køberen
i sJca~1d

"ciJ_at præstere

erstatning

udbetalingen.

For fredningen

ikke så sig
fastsættes

en

på 7.000 kr ••
Sag 24.

:r.1atr.
nr. 2 .9., Kielstrup

'.'

e,

Hobrokredsen,

by, Oue sogn, Landsforbundet
2

en skovparcel

af areal 6500 m , som i sin helhed

er t~Lderkastet fredskovspligt

og servitut

III. På grunden er for

fle~e år siden inde i skoven opført en lejrhytte,
bevoksning

F. D. F.,

der på grund af

ikke er synlig fra de under sagen omhandlede

lokaliteter.

Det pålægges

dighed at opretholde

ejeren og efterfølgende

en sådan skjulende

Der tillægges

i erstatning

udsigts-

ejere til sta-

bevoksning.

2.000 kr ••

Sag 25.

Matr. nr, 2 Q, Kielstrup
af areal 6165 m2 omfattet
og servitut

by, Oue sogn, Je~s Oh~. Nielsen,
af Naturfredningslovens

§ 25, stk. 2

III.

Erstatning

600 kr.

nr. 2 ffi, Kielstrup

by, Oue sogn, Ejnar Ohr. Kjæ~sg~~Id

englod af areal 2080 m
§ ?5s

englod

stk. 2, og servitut
Erstatning

2

omfattet

RO~Q-

af Naturfredningslovens

III.

200 kr.

~latr. nr. 2 1, Kielstrup

by, Oue sogn, Ernst Edgar Jense~,

englod

- 22 af areal 7810 ~2~ omfattet

§ 25, stk. 2,

af Naturfredningslovens

III.

og servitut

Erstatning

800 kr.
Sag 28 jfr. 64.

Matr~ nr. 2 ~ og 2 f, Kielstrup
Valsgaard

sogn, Kristian

by, Due sogn, samt 10 ~, Krogen,

Faurskov

Jensen.

matr. nr. 2 ~ anses ikke fredningsværdig,
fredning

e

e

heraf ikke tages til følge.

skovspligtig,

af areal 27720 m2 og 2

m2, er underkastet

nr. 10 ~ af areal 22480 m2, servitut

begæringen

om

f,

en englod,

af areal 17518

eng- og marklodden,

I, alle tre arealer

matr.

er omfat-

§ 25, stk. 2.

tet af Naturfredningslovens
Erstatning

hvorfor

del af

Den sydlige del, der er fred-

III, medens

servitut

Den nordlige

8.000 kr ••
Sag 29.

Matr. nr. 2 ~, Kielstrup
Skovparcel

by, Oue sogn, Hobro Plantnin~sforening.
2

af areal 39980 m

omfattet

af servitut

III og delvist

§ 25, stk. 2. Fredskovspligt

af Naturfredningslovens

er pålagt

ca.

23000 m2•
Erstatning

2400 kr.
Sag 30 og 31.

Matr. nr. 2 Q og 2

r,

Kielstrup

by, Oue sogn, Hans Lassen,

2

celler af areal i alt 86060 m , omfattet
vist af Naturfredningslovens

af servitut

skovpar-

III og del-

§ 25, stk. 2. Fredskovspligt

for

2
20000 m .
Erstatning

10.000

kr.
Sag 32.

~

~

Matr. nr. 2 ~, Kielstrup
m2, hvoraf

by, Oue sogn, Chr. Lassen,

2000 m2 fredskovspligtig,

servitut

af areal 47950

III. (Der er nogen

- 23 uklarhed med hensyn til arealets størrelse, idet det muligvis kun
er ca. 35000 m 2). Omfattet af Naturfredningslovens § 25, stk. 2.
Erstatning 6.000 kr ••
Sag 33 og 34 udgået.
Sag 35 (og 55).
Matr. nr. l k, l y, l ~, l ~, l ~,
l bo, alt af Ouegaard Hovedgaard,

4t

l ~,

l ~,

l ~,

l Qh, l bn,

Oue sogn, Lars Arnbak. Af disse

matr. nr. er som tidligere anført udgået af fredningen matr. nr.
l ~

(sag 55) og l bo. Af matr. nr. l ~ indgår under fredningen

kun det på kortet angivne område omkring oldtidshøjene her. Det

drejer sig om en skovejendom, hvoraf dog matr. nr. l k, l y, l ]g,
l bh, l ~

og l ~

samt en relativt mindre del af matr. nr. l bn

er engarealer eller strandgrund. På matr. nr. l ~

er opført eje-

rens sommerbeboelseshus. Herudover findes på ejendommen yderligere to småhuse (beliggende på l bn). Ejeren har fremsat ønske om
at opføre yderligere nogle huse, herunder en helårsbeboelse omtrent
midt på den nu fredede lyng bakke på l bn,
~

det pågældende sted er

omfattet af servitut II, jfr. nedenfor, ligesom han har forbeholdt
sig at udgrave en forekomst af strandskaller, beliggende på samme

e.

matr. nr. umiddelbart nord for dæmningen over til Laanhus. Nævnet
har ikke kunnet imødekomme ønsket om placeringen af helårshuset på
det pågældende sted. Et forligsmæssigt forslag fra nævnets side har
været forgæves. Da den store ejendom, delvis beliggende i frednin-

.

gens randområde, skønnes at rumme ret gode muligheder for placering
af nogle huse med passende fredningsmæssig placering, kan nævnet
tiltræde, at der på ejendommen må opføres yderligere 5 huse, der
sammen med de tre i forvejen på ejendommen værende huse underkastes

- 24 betingelserne som oven for er fastsat (bygningshøjde, tegning, placering m. v.).Med hensyn til ejerens ønske om at udvinde strandskal-

~

I
I

ler på ovennævnte sted skal bemærkes, at en sådan udvinding ikke

,~

må foretages, men ejeren skal, såfremt spørgsmålet herom bliver
aktuelt, være berettiget til at afæske nævnet en tillægskendelse,
som i tilfælde af, at der fortsat nægtes ham en sådan udvindsadgang, vil tage stilling til eventuel erstatning i den anledning.
Der har været drøftet placering af en græsbek~ædt parkeringsplads,
lige nord for ovennævnte dæmning, men ejeren protesterede herimod.
Nævnet har taget denne protest til følge, også fordi parkering af

,
~

biler her må antages at virke skæmmende set fra den ovennævnte
Lundshøj og fra plateauet heromkring.

Der er nu truffet aftale med

ejeren af Laanhustangen (sag l) om anbringelsen af parkeringspladsen
umiddelbart syd for dæmningen.
De fredede nedennævnte parceller er a~le omfattet af
servitut III, dog er 55040 m 2 af matr. nr. l bn omfattet af servitut II, hvilket sidste areal i sin helhed tillige er omfattet
både af Naturfredningslovens § 25, stk. 2 (300 meter fra skovbryn)
og af strandfredning (levens § 25, stk. l), bortset fra ca. 3000
2
ID •

De pågældende parceller har følgende areal:
Matr. nr. 1 ~ •••••••

el

"

II

II

"

"

II

"

"

Transport

1079 m2

·...... 540 "
l Y. ·...... 27349 "
l
·...... 42130 "
1§.9. ...... 16550 "
........... 87648 m 2
l

Y

~

- 25 Transport ..••.•••.•••
Matr. nr. l

§!:

II

"

1!2g

ti

"

l

"

l 1m

"

m

87648 m2
4960

II

«

·......

1450

II

650

II

307970

ti

• •••••

•

•

ti

••••

·......

402678 m

heraf 6 ha fredskovspligtig
2

--------------Ved at åbne ejeren adgang til på ejendommen at placere, udover
de tre i forvejen værende, de yderligere fem huse, er der skabt
mulighed for ham til at udnytte ejendommen udover skovdriften, idet der overvejende sandsynligt nu eller senere ville kunne tilvejebringes liebhavere til store grunde.
Den ejeren tilfaldende erstatning findes at kunne bestemmes til 35.000 kr ••
Sag 36.
Matr. nr. l ~, Ouegaard hovedgaard, Oue sogn, Johannes Uhrenholt,
2

strandgrund af areal 2069 m , bebygget med et enfamilieshus for
adskillige år siden. Om ændring af eller tilbygning til dette hus
gælder tilsvarende bestemmelser som er fastsat ovenfor (godkendelse

le

af tegning vedrørende tilbygning m. v.)
Ingen erstatning.
Sag 37.
Matr. nr. l ~, Ouegaard hovedgaard, Oue sogn, Karen Margrethe Han~

En landbrugsejendom

(lyst-ejendom) med et ret stort skovare-

al. Ca. 4 ha er under plov. Den nordlige del af arealet som ovenanført udgår af fredningen, således at det fredede areal udgør

tal

159200 m2• Ejerinden har ønsket ret til opførelse af to huse, hvil-

- 26 ket tillades under de ovenfor

angivne betingelser

(bygningshøjde,

tegning, placering

m. v.). Det fredede areal er i sin helhed un-

derkastet

III. Den ejerinden

servitut

tilfaldende

erstatning

ud-

gør 14.000 kr ••
Sag 38-39 udgår.
Sag 40.
Matr. nr. 3 ~ og 3

m,

Gade. Den nordlige

del af 3

er 3

behandling

m

Kielstrup
§

by, Oue sogn, Aksel østergaard

udgår af fredningen.

solgt til tømrermester

Under sagens

Vagn Petersen,

med hvem

der er opnået forlig om et hus på denne grund, med tiltrædelse
Danmarks

Naturfredningsforening.

af

Huset skal opfylde de ovenfor

"

nærmere
ID.

angivne betingelser

v. ) Den tilbageværende

al 19960 m2, servitut

Herefter

fredede

tegning, placering

del af matr. nr. 3 ~ er af are-

III. Ejeren har ønsket ret til opførelse

et enkelt hus på grunden,
huset underkastes

(bygningshøjde,

hvilket

de ovennævnte
tillægges

nævnet tiltræder,

således

af

at

betingelser.

ingen erstatning.

Sag 41.
Matr. nr. 2

f,

Krogen,

Valsgaard

sogn. Særskilt kendelse.

Sag 42 jfr 44.
Matr. nr. 5 ~ og 6 Q, Krogen,

Valsgaard

sogn. Særskilt kendelse.

Sag 43.
Matr. nr. 6

E,

Krogen,

og Idon Altenburg.

Valsgaard

Strandlod

III.

Erstatning

Ingyart Altenburg

2
af areal 10630 m , der i det væsent-

lige er omfattet af strandfredning
stk. l). Servitut

sogn, brødrene

2.000 kr ••

(Naturfredningslovens

§ 25,

- 27 ~44.

se under 42.
Sag 45.

Matr. nr. 7 §, Krogen, Valsgaard, Osvald Bang Kristensen, landbrugsejendom. Matr. nr. 7 ~ udstykket fra matr. nr. 7 Q er købt af ovennævnte Kristensen, tillige med matr. nr. l ~, Laanhuset, Oue sogn.
Matr. nr. 7 a er 124730 m2•
2
af areal 19430 m og
2
" l g, er 5750 m • Samtlige arealer er underkastet
"
servitut III, dog den sydlige del af 7 §, servitut I (7440 m 2 ).

"

"

7

~

Erstatning 30.000 kr.
Sag 46. se sag 15.
Sag 47, se sag 14.
Sag 4S, se sag 2.
Sag 49.
Matr. nr. 3

h

og 4 b, Krogen, Valsgaard sogn.

Udgået til særskilt kendelse i forbindelse med forlig.
Sag 50.
~

-

Matr. nr. 4, Laanhuset, Oue sogn, Henry Christian Poulsen, engparcel af 17538 m2, servitut III.
Erstatning 1750 kr.
Sag 51. se sag 20.
Sag 52. se sag IS.
Sag 53. se sag 19.
Sag 54 udgår.
Sag 55. se sag 35.
Sag 56. se sag 3.
Sag 57 udgår.

- 28 Sag 58.
Matr. nr. 12 k og 13 1, Kielstrup by, Oue sogn, Oue Valsgaard kommune. Vandværk samt den umiddelbart øst herfor liggende gadejord.
Servitut III. Ingen erstatning.
Sag 59 jfr. 65.
Matr. nr. 13 k, OverkarIs, Oue sogn og 10 f, Krogen, Valsgaard sogn.
Arne H. Bach, engparcel1er, servitut III. Med ejeren er indgået et

4t

af Overfredningsnævne ts godkendelse betinget forlig om betaling af

e
e

15.000 kr ••
Sag 60. se sag 16.
Sag 61.
Matr. nr. 6 ~, Krogen, Va1sgaard sogn, Anton Martin Overgaard, landbrugsejendom. Det fredede areal udgør i alt l09470 m2, hvoraf 28830
m2 omfattes af servitut I og resten, 80640 m2, af servitut III.
Erstatning 24.000 kr ••
Sag 62.
Matr. nr. 10 ~ og 11 ~, Krogen, Valsgaard sogn, Palle Christiansen,

'~

to englodder ved Karlsmøllebækken af areal henholdsvis 14330 m2 bg
7200 m2• Matr. nr. 10 ~ er omfattet af servitut I og 11 b af servi-

.-

tut III. Begge arealer omfattes af Naturfredningslovens

§ 25, stk.

2.
,

Erstatning 2300 kr.

I

Sag 63. se sag ll.
Sag 64. se sag 28.
Sag 65. se sag 59.
Sag 66.
Matr. nr. 10 g og 11 ~, Nederkarls, Valsgaard sogn, Jens Christian-

- 29 ~.

Førstnævnte

matr. nr. skønnes

ikke fredningsværdigt,

en fredning

heraf ikke findes at kunne begrundes

de årsager,

hvorfor dette areal udgår af fredningen.

af udsigtsbevaren-

11 ~ har et areal af 130400 m2, hvoraf den vestlige
undergives

det væsentlige

omfattes

gives servitut

I.

Erstatning

e

e

30.000 kr.

visse bebyggede

l ~ Ouegaard Hovedgaard,

ning, at disse grunde,
fredes,

grunde

i randzonen,

således for

by, Oue sogn (sag 58) eller matr. nr.

Oue sogn (sag 36) eventuelt

måtte være fredningsværdige,

ikke i sig selv

finder nævnet det af afgørende

blandt andet af hensyn

til de øvrige frede-

ændringer

Det skal tilføjes,

af eller tilbygninger
at strandfredningslinien

cellerne, matr. nr. l ~, l y, l bh og delvist
ud i nærheden

l

~

af strandbredden

de bebyggelse.

- formentlig

Uanset dette gælder,

1940, alligevel

en censurbestemmelse

ved Naturfredningslovens
ken bestemmelse

for så

af hensyn til herværen-

iflg. deklaration
for bebyggelse

som nærværende

også af denne årsag en fredning

nabopar-

l Qg sst., er ført

§ 25, stk. l hjemlede

i et tilfælde

ind-

til sådanne

vidt angår lige nævnte matr. nr. l ~ og i øvrigt vedrørende
~

betyd-

for derved at give fredningsmyndighederne

seende med eventuelle
bebyggelser.

2
del (80000 m )

§ 25, stk. 2 under-

af Naturfredningslovens

eks. matr. nr. 12 ~, Kielstrup

de områder,

Matr. nr.

III, medens den østlige del (50400 m2) der i

servitut

Selvom

ligesom

lyst 25. juli
inden for den

100 meter-zone~

ofte overses,

af disse strandgrunde

hvil-

hvorfor

må anses vel-

motiveret.
Samtlige

tt

nærmere

bestemt.

erstatningsbeløb

vil være at udrede

som nedenfor

- 30 Uanset at nærværende
ven af nævnet skal forelægges

kendelse

ifølge Naturfredningslo-

Overfredningsnævnet,

fritager dette

dog ikke den lodsejer, der eventuelt måtte være utilfreds
delsen, fra selv rettidigt
net, Nyropsgade

22

at indbringe den for Overfredningsnæv-

IV , København V. "

Konklusionen

er sålydende:
eller dele heraf, jfr. vedhæftede

"Følgende ejendomme
kort, undergive s naturfredning

e

e

2 Q, 2 .9:., 2 1, 2 h, 2 i, 2 lf"
3

.§:,

3 Q, 3 g, 3 h, 3 i, 3 lf"

9

.§:,

10

i ovenfor angivne omfang: Matr. nr.
2 l, 2 !!!, 2 !1, 2 .2., 2
3

l,

11 .Q, 12 1, 12 h, 12 lf"

.§:,

3 !!!, 4 .Q, 5 ~, 6

.§:,

§"

Nederkarls,

~

7

§"

8

.§:,

øst her-

Valsgaard sogn, matr. nr.

Valsgaard
l~,

l~,

.§:,

10 Q, 10

§"

10 1, 11

sogn, matr. nr. l lf"

.§:

og 11 .Q alt af

l y, l ~, l ~, l ~,

l bh og l bn alt af Ouegaards Hovedgaard,

Oue sogn, samt endelig matr. nr. 12 Q:, 13 .9., 13 1, 13 g, 13 h,
13 i, 13 lf"

13 !!!, 13 !1 og 14
Der tillægges

.§:

Overk~rlsgaarde,

følgende

Sag 3. Leo Reinholt Sørensen,

Oue sogn.

i erstatning:

Kielstrup

..............

.............................
5. Kaj Schnoor, sst. ...................... ......
6. Th. Mikkelsen, sst. ...........................
7. Lars Kr. Jensen, sst. .........................

Sag 4. Otilie Koch, sst.
Sag
Sag
Sag

Sag 8. Hugo Pedersen,

e

.§:,

§"

l g, l h, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 alt af Laanhus,

Oue sogn, matr. nr. 10

l ~, l ~,

2 !:, 2

by, Oue sogn, matr. nr.

6 .Q, 7 Q:, 7 .Q og 7 d alt af Krogen,

l Q, l

,9.,

gade jord umiddelbart

for, 13 .Q, 13 h og 13 l alt af Kielstrup
6

med ken-

.,

sst ..............................

25.000 kr.
31.000 kr.
7.400 kr.
5.500 kr.
11.500 kr.
9.600 kr.

- 31 Sag 9. John Eric Carus, sst.

............. ..........

Sag 10. Kristian Thostrup (Larsen), sst •••••..•••••
Sag ll. Poul Føns Hansen, sst.

1.400 kr.
2.250"

......................

13.500

II

Otto Ejvind Laustsen, Overkarls pr. Hobro •• 21~000

II

Sag 12. Niels Chr. Laustsen og

Sag 13. Knud Byrialsen, sst.

5.000"

Sag 14. Arly Egon Rasmussen, Krogen, Valsgaard ••••• 11.000 "
(_

e

e

Sag 15. Hilmer Jensen, sst.

9.500

II

Sag 16. Niels Christensen Juu1, Overkar1sgaarde ••.•

6.000

II

Sag 17. Henry Pedersen t Karls Mølle, Kielstrup •.••• 18.000 "
Sag 181 Ernst Sofus Andersen, Kielstrup .•••••••••••

4.700"

Sag 19~ Ejner Johs. Nielsen, sst •••.••••..••••...••

8.000"

Sag 20 . A . Spanggaar,d

.. 42 •000 "

s st. .

Sag 21. Martin Klitgaard Jensen, sst..•.•.•••..••••

1.400"

Sag 22. Bent Steensgaard, sst•••••••.••••.••.••••••

250 "

Sag 23. Karl Bisgaard Faber, sst •.••••••..•......••

,

Sag 24. Landsforbundet F.D.F., Hobro

7.000"

...............

2.000 "

Sag 25. Jens Chr. Nielsen, Kie1strup

600 "

Sag 26. Ejnar Chr. Kjærgaard Rosenberg, sst••••••••

200

Sag 27~ Ernst Edgar Jensen, sst •.•.••••••••.•.•••••

800 "

Sag 28. Kristian Faurskov Jensen, sst••.•.•..••••••

8.000

Sag 29. Hobro Plantningsforening, Døstrup pr. Hobro.

2.400"

Sag 30 (31). Hans Lassen, Kielstrup
Sag 32. Chr. Lassen, sst.

.

II

II

. 10.000 "

.

6.000 "

Sag 35. Lars Arnbak, Hørsholmsgade 20, København N •• 35.000 "
Sag 37. Karen Margrethe Hansen, Oue pr. Hobro •••••• 14.000 "

ta

Sag 43. Ingvart Altenburg og

32 ~don Altenburg,
C::;::.cg ~ 5. Osvald

Bang Kris tensen , Krogen,

.:.,.:,g
50 IIenry Christian

Arne H. Bach, Krogen,

':.~I=,S

Anton Martin Overgaard,

tJ'_"

Jens ChristianGen,
Samtlige

e

Poulsen,

;:';:'(';59,

8"-':3
66,

e

.........................

Arden

beliggende

Valsgaard

•••••••••••••••

1.750"
15.000

"

sst •.•..••..••.••..•••••.••

30.000 "

forrentes

med 6

%

årlig fra den

sker.

tillige med renter udredes med 3/4 af

købstadkommuner

Nærværende

•.•••••••.••

24.000 "

og 1/4 af Aalborg

nest offentliggjorte

••••• 30.000 "

sst ••....•••••.•••••••

2. Daj 1961~ indtil betaling

statskassen

Kielstrup

erstatninger

Erstatningerne

Valsgaard

2.000 kr.

amtsfond

og de i amtsrådskredsen

efter folketal

i henhold

til den se-

folketælling.
kendelse

tinglyses

på de lige nævnte

ejen-

domme med primær prioritet."

,

Vedrørende

kortsignaturerne

på det Overfredningsnævnets
ved prikker

og servitut

ter de øvrige fredede

~encelsens

konklusion

vedhæftede

II ved skråskravering.

forelagt

vil~ngeniør
riager"

I

kort er angivet
Servitut

Overfredningsnævnet

III omfat-

i medfør af

§ 19, stk. 3, og er tillige indanket
nævnte

lodsejere,

16, 17, 18, 22 og 26 samt af panthaverne
30) tilhørende

at servitut

arealer.

Kendelsener
n.aturfredningslovens

kendelse

bemærkes,

ejendom,

Lars Arnbak,

af de i

nr. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14,
i den Asa Juncker

(lb.nr.

matr. nr. l ~ m. fl. Ouegård Hovedgård,
København,

ci_

og skovrider Paul Jensen, Ma-

,

- 33 Under fredningssagen

er der sket følgende ejerskifter:

Lb. nr. 7 (sag nr. 9) matr. nr. 8, Lånhuset,

er overdraget

til gård-

ejer Evald Kvistgård.
(sag nr. 27) matr. nr. 2 1, Kielstrup,

Lb. nr.25

F.
~b. nr.~

F. R. østergård

Ouegård Hovedgård,
Vedrørende
ningserstatning

til

1s,

er overdraget

til frk. Asa Juncker.

lb. nr. 7, 29 og 30 oppebæres den fulde fred-

lb. nr. 25 deles den mellem overdrageren

som nedenfor

har den 29. juni 1965 foretaget

i sagen og har forhandlet

med repræsentanter

og

anført.

Overfredllingsnævnet

med de ankende lodsejere

for Oue Valsgård kommune,

for Ålborg og Viborg amter, Danmarks
skovtilsynet,

l Y.., l ~, l gQ, l ar og l bn,

af erhververne.

Vedrørende

,

er overdraget

Gede.

Lb. n;r.3Q (sag nr. 35) matr. nr. l

sigtigelse

til

D. F. Hobro.

(sag nr. 32) matr. nr. 2 ~, Kielstrup,

erhververen

er overdraget

Nationalmuseet

besamt

fredningsplanudvnlget

Naturfredningsforening,

og fredningsnævnet

Stats-

for Ålborg amtsråds-

kreds.
Overfredningsnævnet
med følgende ændringer
a) De almindelige

har besluttet

vedrørende

fre~ningens

kendelsen

jndhold:

fredningsbestemmelser:

Foran side 8. I fredningsservitut
l og 2, udgår ordene "traditionelt
"opdyrkning

at stadfæste

og kultivering

Hvor fredningsnævnets
i øvrigt anvender

II, afsnit l, linie

landbrug"

og erstattes

(afgræsning

tilladt)".

kendelse

i forbindelse

ordet "traditionelt"

I afsnittet foran ad servitut

med:

med landbrug

udgår dette.
I og III indføjes

side 10

- 34 -

før angivelse

af, hvem der er påtaleberettiget,

snit: "Til elforsyning

som sæ~ligt af-

af huse inden for det fredede er master

tilladt under fredningsl1ævnets censur".
b) Beste~nelser
bb ..B~2

vedrørende

(sag nr. 7).

~~_enke~te

Det tillades gårdejer Lars Kr. Jensen på

matr. nro 9 ~, Kielstrup,

•

censur efter foretaget

~pdsejer~l

at opføre et hus under fredningsnævnets

beplantning,

som med tiden vil sløre hu-

set.
~pr.l~

(sag nr. 20).

Det tillades gårdejer Arndt Spanggård at

grave rødler på det 2real 8f
Ktelstrup,

C8.

l td. land af matr. nr. 3 5,

som ikke er belagt med servitut II.
Endvidere

må den på matr. nr. 3 g opførte jagthycte

bibeholdes.
Den pågældende
let om tilladelse
spørgsmål

•

lodsejer har yderligere

til at grave strandskaller.

gælder tilsvarende

rejst spørgsmå-

Vedrørende

som af fredningsnævnet

dette

fastsat for

sag nr. 35 (jfr. foran side 24, første punktum) •
~b.~.2~

(sag nr. 24). Det tillades F.D.F. at udvide den eksi-

sterende lejrhytte under fredningsnævnets
at foretage

sådan beskæring

for at bibeholde udsigten

censur og ved hytten

af træer og buske, som er nødvendig

fra hytten.

Den under nævnte sagsnummer,(foran
passus "som i sin helhed er underkastet
Lb. nr~J9
22)

side 21) indføjede

fredskovpligt"

(sag nr. 32). Den under nævnte sagsnummer

indføjede parantes

størrelse udgår.

udgår.

(foran side

angående uklarhed med hensyn til arealets

- 35 Overfredningsnævnet
erstatningen

har opnået mindelig overenskonst

med følgende af de ankende lodsejere:

lb. nr. 3: Forpagter Kaj Schnoor

e

e

om

o

...............

"
"

"

4: Gårdejer

"

5: Gårdejer Lars Kr. Jensen

"
"
"
"

"

6: Gårdejer Hugo Pedersen

"
"

9: Gårdejer Poul Føns Hansen
11: Gårdejer Knud Byrialsen

"

14: Gårdejer Niels Christensen

"
"

"

18: Gårdejer A. Spanggård

"

22: FDF, Hobro

"

11

26: Gårdejer K. Faurskov

Th. Mikkelsen

••••

r

••

llI

...........

"

....

,.

øfl.Ø

•••

•

.,

c).s

•

.o

~.O

Juul

••••

o.oo

C'o,O'

Jensen

I9

•••

•

•

9.500 kr~

••

10,000 kr.

"

••

0

••••

0

9.500 kr .

a

.,

9·500 k'~

•••••

§

".

•••

'

"

••••

•••••••••

6.000 kro

~

~

•••••••••••

1].2.000

kr •

2.400 kr.

<""

8.000 k,n
.J..

øOO~:tO.fl

E. E. Jensen, foreligger

aftale om at dele den af fredningsnævnet

fastsatte erstatning

lodsejere har Overfredningsnævnet

kunnet opnå mindelig overenskomst,

erstatningen

om på grund-

for disse. Ved en den 4.

november 1965 afholdt taksationsforretning
nen derpå fastsat erstatningen

17: Husmand Ejner

h2r taksationskommissio-

til de pågældende

lb. nr. 16: Gårdejer Ernst Sofus Andersen
J. Nielsen

lodsejere

således:

..•.....•.....

4.700 kr.

...•....•..........

8.000 kr.

Vedrørende de ankende panthavere,

civilingeniør

Lars Arn··

bak og skovrider Paul Jensen, er det oplyst, at krav i anledning
fredningssagen

til

kendelse med de i det foregående nævnte æn-

dringer at ville fastsætte

"

ikke

og man h2r derfor i henhold

§ 20 anmodet taksationskommissionen

lag af fredningsnævnets

"

på

til hver.

Med nedenstående

naturfredningslovens

•

at der mellem FDF, Hobro, og den tid-

lige re ejer af matr. nr. 2 1, Kielstrup,

800 kr. med halvdelen

•

6.000 kr,

O"' •••••
•••

•••••••

.J..

13.500 kr .

'"'~flo~~

...

••

•••••

••••••••••••

tt.·ø(llo

"tt"

•••••

••••••••••

•••••••••

••••

Det bemærkes herved,

'"'

~

af

ikke vil blive gjort gældende

Et kort, nr. Ål 114, visende det fredede areal~ der udover

- 36 -søarealet

omfatter

ca. 280 ha, er vedhæftet

T h

januar J965 afsagte kendelse

e

e

for Ålborg

vedrørende

omgiveJ_ser stadfæstes

I cY3tatning

udbetales

fredning

2,.

(iLre e je:,:,ske,
fru

af Kielstrup

25.000 kr.

•..•.•••...•.•.

31.000 kr.

3. Forpagter Kaj Schnoor, smst_, .. ,.
Gål'.:'dejer
Th. r.1ikkelsen, smst.,

.,.0.".

•.••..•..•.••••••••

Gårdejer

Lars Kr. ,Jensen, sr,~st.,. o.

6.

Gårdejer

Hugo Pedersen,

7.

GårdejeT

EvaJ_d Kvistgård,

8.

Landmand

Christian

9A

Gårdejer Poul Fønns Hansen,

9.500 kr.
<I o

10.000 kr.

q

9~500 kr~

i ••••••••••••••

9.600 kr.

srnst., •..••.••••.•••••••••.
smst.,

Thostrup,

1.400 kr.

.....• ~•.•.•••..•••

smst., •••.•

2.250 kr.

,j ••••••••••

srnst., ••. ~j; .••........

13~500 kr.

10" Gårdejerne Niels Chr. Laustsen og Ot-to Ejvind Laustsen, Overkarls pr. Hobro, ..•... ,...•..••.•• ,'~;.~ ••

12. Landmand
Habro ~

S"1st., ••.. ~..•..•••....•••

Arly E. Rasmussen,
*,.,,,

o

"

•

ø

"

•••

"'>

••

tl

•

6

"

CII

Krogen,
•••

..,

ti

•••

'"

11.000 kr.

Krogen,

14. Gerdejer

N. Christensen

Juul, srnst., •.•....•••.••••

16. Gårdejer
17. Husmand
18_ Gårdejer

Henry Pedersen,
o

c:

•

<!'

•

~

~

"

•

~

.,

ri

ø " ...

ø

"

Ernst Sofus Andersen;
Ejner Johs. Nielsen,
A. Spanggård,

Sillst.,.•.... ~.....•

Karls Mølle,
~ • ~ •

t:'

•

6.000 kr.

•••••••••

Hilmer Jensen,

Habro,

o

•••••

Kielstrup
II-

9~500 kr.
6,,000 kr.

pr.

•••••••••••••

"

srest~, .•.......••. _.
smst.,

21;000 kr.

Valsgård pr.

13. Landmand

15. Gårdejer

sø med

pr. Hobro,

Kielst~up

Koch, smst.,

11. Går(lejer Knud Byri81sen,

den 15_

til:

I,andmand. !.'20 Pej_nholt Sørensen,
Oti.li_e

amtsrådskreds

.herved med de af det foranstående

L

4.

kendelse.

b e s t e m m e s :

i

Den af fredningsnævnet

:,ccrl1este

nærværende

•.•.•..•.••••.•

smst.,

18.000 kr.
4.700 kr.
80000 kr.
42._000 kr.

Transport

237.950 kr"

- 37 Transport
19. Landmand

M. Klitgaard

Jensen, Kielstrup

~o.Landmand

Bent Steensgaard~

237.950 kr.

pr. Hobro,

1.400 kr.

smst~, ......•....••••••

250 kr.
7.000 kr.

~2. F~)F, Hobro, v/kontorchef
'T8 j

23,

3, Ho bro,

Landmand

oe

....

r

••

II

E. Juul Jensen, blOrdvest-

•

III

••••

.,

~ens Chr. Nielsen,

fil

o

•••

.......

Kielstrup

24. Landmand Ejnar Chr. Kjærgaard

II

-

Jensen, Kielstrup

27. Hobro Plantningsforening,

29. Gårdejer F. G. 0stergaard

31. Gårdejer,

C!'

n

to

".

~

Kielstrup

•••

600 kr.

smst., ••.

200 kr.
400 kr.

•.

8.000 kr.

••••••

2.400 kr.

•..•.•.•

10.COO kr.

....•....•.•
Overgård

ø.............

35("000

Oue pr. Hobro

.... ...
"

Krogen, Valsgård

34. Landmand Henry Chr. Poulsen,

#

pr. Hobro

••••••

Arden,

..

•..•.•..••.••

Juncker,

Hansen,

32, Brdr. Ingv. og Idon Altenburg,

•

ti

,.

pr. Hobro,

F.

•••••••

fru Karen Margrethe

33. OsvaJ.c3Bang Kristensen,

••

pr. Hobro,

Gade, smst.,

30. Frk. Asa Juncker, v/godsejer
Ha"VYldaJ_, • ~ •••••

tt

Døstrup pr. Hobro,

28 ..Gårdejer Hans Lassen, Kielstrup

pr~

••

Rosenberg,

25. Gårde j er Ernst Edgal' Jensen, Houtved,
26. Gårdejer K. Faurskov

.,

14.000 kr.

..

".~"

kr ..

2.000 kr"

pr. Hobro

30.000 kr.

pr. Hobro, ••

1.750 kr.

35. Gårdejer Arne H. Bach, S::-lst.".....................

15.000 kr.,

36. Anton Martin Overgaard,

24.000 kr.

37. Palle Christiansen,
38. JAns Christiansen,

alt med renter 6

%

kommQ~er

smst.,
smst.,

...•.•...•..••.•..•...•.
••.•....••.•.•...•...•.••

sker.

og 1/4 af

beliggende

til den senest offentliggjorte
Udskriftens
bekræftes

-2.Q.~000lQ;:,:;..

betaling

udredes med 3/4 af statskassen

samt de i Ålborg amtsrådskreds

i henhold

..•.•••

p. a. fra den 2. maj 1961,indtil

Erstatningerne
Alborg amtsfond

Va1sgård pr. Hobro,

købstad-

folketælling.
rigtighed

JJt;Z!~:f'~

I
I

IDP t r

og 12f Kielstrup
.nr. l~h-llb
./
Oue sogn
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OVERFREDNINGSNÆVNETS

KENDELSESPROTOKOL.

År 1966, den 10. oktober,

afsagde

Overfredningsnævnet

følgende
\

t i l ~æ

g s k e n d e l s e

i sagen nr. 1786/65 vedrørende
nærmeste

fredning

sø med

omgivelser.
I den af Overfredningsnævnet

sagte kendelse

III,tillades

at det på den del

by, Oue sogn, der er belagt med

ejeren af denne parcel

ll~ og 121 Kielstrup
Kielstrup,

den 28. januar 1966 af-

er det på side 18 bestemt,

af matr. nr. l3h Kielstrup
servitut

af Kielstrup

by, Que sogn, gårdejer

samt af parcellerne
Ejner Johannes Nielsen,

at opføre 3-4 huse på visse vilkår,

der fastsættes

af

fredningsnævnet.
Herefter
ber og 28.september
kan tiltræde
placering

har fredningsnævnet
1966 oplyst,

at nævnet

et af den pågældende

af de tilladte

i skrivelser

for sit vedkommende

lodsejer

fremsat ønske om ændret

huse, således at det under fredningsnæv-

nets censur med hensyn til husenes udseende

og nærmere placering

tillades at placere indtil 2 af de ovennævnte
af den markvej,
og 121 Kielstrup

der i nord/sydlig

vilOverfredningsnævnets

73/61

jfr H.R.

retning

3-4 huse på østsiden

fører over matr.nr.

by, Que sogn, langs disse parcellers

Da Overfredningsnævnet

ensstemmelse

af 19.septem-

hermed.

162 sag ny 19

har kunnet

fornævnte

kendelse

l3h

vestskel.

tiltræde det ansøgte,
være at ændre i over-

"

- 2 -

T h i

b e s t e m m e s :

Den af Overfredningsnævnet
kendelse

vedrørende

ser ændres,

fredning

ydre fremtræden

sø med nærmeste

gårdejer

Ejner Johannes

der i nord/sydlig

sø, Oue sogn,langs

Udskriftens

disse parcellers

rigtighed

bekræftes.

t/

Et.

i

Nielsen
og

retning fører over matr.

vestskel •

ved retten

omgivel-

censur med hensyn til nærmere placering

nr. ene 13h og 12f Kielstrup

lyst

1966 afsagte

at opføre indtil 2 af de tilladte 3-4 huse på øst-

siden af den markvej,

•

af Kielstrup

således at det tillades

under fredningsnævnets

den 28.januar

'/

----. ,lY .,[/fA---\
'.1

J. Fisker

Terndrup den,' 24-10-1966

FREDNINGSNÆVNET>
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73/61.

•

Ved skrivelse at 20. april 1961 (bila~ 1) har
rekvirenten, ;D~Jarks

Naturfredning3forening,

begwrt frednings-

sag rejst vedrØrende de nærmeste omgivelser af Kielstrup sø på
nordsiden af iiariFger fjord. Af skrivelsen skal citeres fØl-

.

.

gende: "Balrkelandslcaberneomkring Nariagor fjord hører til de
mest storslåede landskaber

i

vort land.1I

"Et af de .•
lest markante partier

af

dette område

er lan(tskabE
bakkerne på

lind mellem
CITERET

Fra alle sie

FULDT

K. AF

den største

2B(1

tr~er, mede]

UD \

i'iariager.
for søen er
t med nåleevOksede

Je

arealer ime:
ud ~l1odl~lariagerfjord,

50W

skrænt

er furet af talrige dybt ind skårne

dal-slugter, rummer ~'lCgetsmukke bevoksninger af høje enebær .."
"Fra bakkedraget, LundhØj, vest for Kielstrup
sø, hvor der findes 2 gravhøje og rester af andre, r.ar man en
ganske enestuende udsigt over Nariager fjord Ob Kielstrup sø."
Hereft3r følger en beskrivelse af det område,
der gennemstrømmes af Karls l:iØllebæk,og en o:Jtale af'det store
antal eje1'lc1o;nme,
der ønskes inddraget 1,Ulderfredningen, her-

•
KORT>

•

02746.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02746.01
Dispensationer i perioden:

11-03-1985 - 23-03-2006

"

Til fredningsregisteret
til orientering ~pl
'~:?l -J'~-

FREDNINGSNÆVNET

FOR NORDJYLLANDS

AMTS SYDLIGE

FREDNINGSKREDS
KONG HANSGADE
TLr

18

9000

Aalborg, den

ll.marts

Journal nr.

384/77 .

AI(

AALBORG

1985.

1081127011

Bådelauget

"HølIet",

v.jproduktionsmestcr

Niels Holger Nielsen,

KarlsvE.j lo,
Valsgaard,

9500

Hobro.

Vedr. matr. nr. l x og l k Ouegaard
broer beliggende

Hovedgaard,

inden for strandbyggelinie

fredEt vEd Overfredning~nævnets
1966 om fredning

Oue. - Både-

af Kielstrup

kEndelse

og område

af 28.januar

sø og nærmeste

omgivelser.

I 1977 blev Fredningsnævet bekendt med, at der ud for
re
ovennævnte matr.nr.
var anlagt 3 bådebroer
l:

ud for matr. nr. l x en bådebro,
Hobro Sejlklub,

2:

ud for matr. nr. l k en mindre bådebro, der benyttes i forbindelse med erhvervsfiskeri, og

3:

ud for matr.nr. l k en større bro, dEr nu benyttes
af bådelauget "HølIet" .

Af dE under
oplysninger

bl.a. fra Ministeriet

FrEdningsnævnet
ad

l:

sagen foretagne

der benyttes

undersøgelser

af

og indhentede

for offentlige

Arbejder

må

lægge til grund

at dEnne bro er anlagt før fredningen.

kan af ministeriet

forVEntes

godkendt

Denne bro

og registrerEt.

ad

2:

at broen, der er ca. 8 m lang, er anlagt omkring
1975 og erstattede 2 mindre, ældre bådebroer, hvortil
der ifølge oplysning fra ministeriet ikkE krævedes
tilladelse til etablering på søterritoriet, og

ad

3:

at broen er anlagt omkring 1977 og erstattede 2
mindre broer, som efter ministeriets opfattelsE er
ulovligt anlagt på søterritoriet.
-~inisteriet
har senest vEd skrivelse af 23.juni 1983 meddelt,
at man fra Bådelauget har udbedt sig nærmere angivet materiale med henblik på legalisering af
anlægget, hvilket materiale ifølge Bådelauget
for længst skal være indsendt.

Fredningsnævnet
1978 og 9.december

har foretaget

finder,

færdsel

landinger

på strandbredder, og ikke

nr. 2 og 3 Er i strid med fredningen,

kender Fredningsnævnet
på vilkår,

ikke finder, at de 3 broers

for almenhedens

at broerne

dEn 29.juni

1982.

Idet Fredningsnævnet
er hindrende

besigtigelser

for sit vedkommende

at der ej heller

fremtidigt

anlægget

god-

af broerne

lægges noget til hinder
2

- 2 -

•
for almenhedens

færdsel,

så vidt angår bro nr. 3 tilhørende
på vilkår,
ArbejdEr

at broen godkendes

og overholdelse

betingelser

godkendelse,

tillige

for offentlige
herfor

fastsatte

der er en dispensation

København

for Overfredningsnævnet,

K., af den, der har begæret

Fredningsstyrelsen,

Arden kommunalbestyrelse
Klagefristen

fra be-

§ 34 og § 46, kan efter

i naturfredningslovens

nets afgørelse,

•

af Ministeriet

"Høllet"

af de af ministeriet

samme lovs § 58 indbringes
7, 1256

Bådelauget

For

for broens bevarelse.

Ovennævnte
stemmelserne

§ 54.

jfr. naturfredningslovens

Nordjyllands

og Da~arks

Amaliegade

FredningsnævAmtskommune,

Naturfredningsforening.

er 4 uger fra den d?g, afgørelsen

>

l'

./

,/

.. ~
j' /~
:7~~" r;.c~""'"
I'

l

er med-

J

del t den pågældende klageberett igede.:I

/

r,,;p ....&.
4,:'"

/1"

;.',1..

~-

""~..

........~Jt

l"
'j

~-~',,"

' ..
-
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E.Bruun de Neergaard.

Til orientering,

idet der vedlægges

kopi af bilag 35.

IFrEdningsstyrelsen,
Amaliegade 13, 1256 København K., 5 eksempl.
(jfr. Miljøministeriets
jr.nr. F 1312/14-13).
Nordjyllands Amtskommune, teknisk forvaltning,
Niels BohrsvEj 30, 9220 Aalborg
ø.
AmtsfrEdningskontoret,
Niels Bohrsvej
Jr.nr.8-70-50-6/l-l-83.
Arden kommune,
Ministeriet
1220

9510

30, 9220

Aalborg

Arden.

for offentlige arbejder, Frederiksholms
København
K. Jr.nr. S.1900-129-1.

Danmarks Naturfredningsforening,
Frederiksberg Runddel l, 2000

København

Danmarks Naturfredningsforening,v./politimester
Vesterled 3, 9560 Hadsund.
Hobro Sejlklub,

9500

Fisker Leo Lassen,

Kanal 27,

F. Jr.nr.17-07/82)
Kai Harne,

Hobro.

Kielstrup,

9500

Hobro.

Under Skoven 7, Houtved, 9500 Hobro.
Fru Else Jensen, All~gade 1411 th. 2000 København
F.
Johannes

Bilag.

ø.

Uhrenholt,

E.Bruun

de Neergaard.

.,
,

'.

e
.
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Journal nr.
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Nordjyllands
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amtskommune

Landskabskontoret
Niels

Bohrsvej

30

9220

Aalborg

ø

Vedr.

matr.

nr.

opførelse

ved

Overfredningsnævnets

Under

•

godkender

af toiletbygning

henvisning
den

en 8 m2 stor

9. juli

inden

- Tilladelse

for

område

fredet

af 28/1-1966,

farver

holdes

bygningen

fjernes

uden

"Høliet"

hvoraf

af 18. maj
udskrift

at der på ovennævnte

inden
udgift

ikke

skrivelse

1987,

toiletbygning

udvendige

at have

Oue.

kendelse

til Deres

Fredningsnævnet,

bådelauget

Hovedgaard,

8-70-10-2/801-4-87.

og besigtigelse

føres

Ouegaard

til

j. nr.

e

l-k

på vilkår,

længere

op-

at bygningens

offentlige,

måtte

vedlægges,
ejendom

for jordfarveskalaen,
for det

1987

have

og at
såfremt

tilladelse

til

bådebro.

Ovennævnte
fra bestemmelserne
kan efter
Slotsmarken
ningsnævnets

afgørelse,

hvorved

der

er givet
§§ 34,

i naturfredningslovens

samme

lovs

§ 58 indbringes

15,

2970

Hørsholm,

afgørelse,

Skov-

dispensation
46 og 47 stk.

for Overfredningsnævnet,

af den,

der

har

og Naturstyrelsen,

begæret

Fred-

Nordjyllands

l,

.

/

/

/

..J

,

..

.

I

Mariag ~
,er

Fjord

E

8

fil"

r.

Ot

:q
(\j

• •

-',-
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18

9000

Journal nr.

AALBORG

8 UgUs

t

1987.

9 O/ l 9 8 7

TLF 1081127011

,~~..N"

•

Modtaget I
og i\Jatursiyrelss(

Kielstrup
Sø Digelag
v/ hr. Hugo Pedersen
Kirkehøjgaard
Ouevej 25
Kielstrup
9500 Hobro

Vedr.

nedlægning

og fjernelse

sø inden

for område

kendelse

af 28/1-1966

med

nærmeste

Under

•e

1987

e

sø § l nr.

henvisning

19. maj

1987,

finder,

at fjernelse

med

skal

3 nævnte

diget

ved

af Kielstrup
Nævnets

ningslovens
indbringes
Hørsholm,
Skov-

34,

der

meddele,

af de i vedtægten
slæbesteder

søens

afløb

sø med

kan

der

sø

over

og Danmarks

for Digelaget
diget

til Mariager

fjord

er i strid
1966

i medfør

Slotsmarken

15,

fredningsnævnets
amtsråd,

Naturfredningsforening.

om fred-

af natur fred-

af naturfredningslovens

Nordjyllands

Kielstrup

lavvandsslusen

omgivelser.

er truffet

ikke

ved

nærmeste

begæret

den

at nævnet

af 28. januar

i medfør

marts

he~til

kendelse

der

har

af 31.

er videresendt

for overfredningsnævnet,
af den,

af Kielstrup

skrivelse

fredningsnævnet

og Naturstyrelsen,

bestyrelse

Deres

amt,

afgørelse,

§

Kielstrup

ved Overfredningsnævnets

om fredning

til

overfredningsnævnets

ning

fredet

ved

omgivelser.

til Nordjyllands

gennem

af slæbestederne

Arden

§

58

2970
afgørelse,
kommunal-

.,

REG. NR. ~
OVERFREDNINGSNÆVNET

Slotsmarken

7 Y b .o I.

15

2970 Hørsholm
Telefon 45 76 57 18

BJ /lh

19. marts 1992
Alfred Christiansen
Hyldalsvej 10
9520 Skørping
J.nr. 1786/65-1/91

•
I

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amts Sydlige Fredningskreds har den 12.
november 1991 i medfør af naturfredningslovens

§

34 meddelt afslag på Deres

ansøgning om dispensation til opførelse af et sommerhus på matr.nr. 11 ~
Krogen, Valsgaard.

De har påklaget fredningsnævnets

afslag til Overfred-

ningsnævnet.

Det fremgår af sagen, at der er foreslået tre alternative placeringsmuligheder.

De to sydøstligste placeringer ligger inden for et areal, der er

omfattet af Overfredningsnævnets

kendelse af 28. januar 1966 om fredning af

Kielstrup sø med nærmeste omgivelser.

•
•

der forbud mod bebyggelse.

Ifølge fredningsbestemmelserne

er

Den vestligste placering ligger ifølge Nordjyl-

lands Amt på matr.nr. 10 g, der ikke er omfattet af fredningen.
For alle tre placeringer gælder desuden, at arealerne ligger i landzone, og
den østligste muligvis også inden for skovbyggelinien.

Opførelse af som-

merhus vil derfor forudsætte tilladelse efter planlægningslovens
bestemmelser og eventuelt naturfredningslovens
Nordjyllands Amt, Landskabskontoret,

§

landzone-

47 fra Arden Kommune.

har ikke over for fredningsnævnet

kunnet anbefale dispensation til opførelse af sommerhus inden for det fredede areal.

Amtet har endvidere gjort opmærksom på, at man har mulighed

for at påklage en eventuel kommunal zonetilladelse til bebyggelse.

Fredningsnævnet har i sin afgørelse udtalt, at det
mod fredningskendelsens

M.ilj~rnlsterlet,

Q ef
Fu 1ll-1

1:071

3h

I/.{· CJtJ

J. nr. SN

O MRS. ,~~2

Akt. nr. ~

må

anses som stridende

formål at give tilladelse til opførelse af et som-

,

2

merhus på matr.nr. 11 ~ særligt under hensyn til, at de omgivende arealer
under fredningen ~en1igger som ubebyggede.

Nævnets afgørelse er truffet

enstemmigt efter besigtigelse.

I Deres klage har De bl.a. henvist til, at der ved en aftale fra 1944 mellem Dem og Deres far og bror blev givet Dem ret til, når De måtte ønske
det, at opføre et sommerhus på ejendommen på et sted, hvorfra der er udsigt
ned gennem bakkedraget til Kielstrup sø.

Under fredningssagens behandling

ønskede De ikke at få erstatning, men ønskede at bevare retten til at opføre et sommerhus ifølge den gamle familieaftale.

:

De har derfor anset det

for en formssag at få tilladelse til at opføre det ønskede sommerhus.

Overfredningsnævnet skal udtale:
Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 indeholder ingen undtagelse fra det almindelige forbud med bebyggelse for så vidt angår
matr.nr. 11 ~ Krogen, Valsgaard.
Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at anfægte fredningsnævnets
vurdering af, at det vil være i strid med fredningens formål, såfremt der
tillades opførelse af et sommerhus på matr.nr. 11 ~.

,

Fredningsnævnets afgørelse af 12. november 1991 stadfæstes derfor.

I sagens behandling har deltaget 10 af Overfredningsnævnets
Afgørelsen er enstemmig.

Med venl~g h'lsen

fPn~bS~
vicefo

•

and

11 medlemmer.

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6,9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 20.september 1995.

FS 39/1995: Udvidelse af helårsbolig på matr.nr. 1 x OuegårdHovedgård,

One.

Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til Nordjyllands amt, Landskabskontoret, tilligemed udskrift af besigtigelse den 6.september 1995.

?0?~~
Sortsøe J ensen(J

•
1. Skov- og Naturstyrelsen.
2. Danmarks Naturfredningsforening.
3. Danmarks Naturfredningsforening ved Verner D. Sørensen.
4. Arden Kommune.
5. Egon Skjørbæk.
6. Alice Steffensen.
7. Arkitektfirmaet Jørn K. Sørensen AIS.
8. Kirsten og Uffe Berg, Veddum .
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FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT,
GL.TORV 6, 9000 AALBORG
TELEFON 98 1271 11.

Aalborg, den 20.september 1995.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg.
(j.nr. 8-70-50-78-801-1-95)

•

FS 39/1995: Udvidelse af helårsboJig på matr.nr. 1 x Ouegård Hoyedgård,

Due.

De har ved skrivelse af lO.juli 1995 på vegne Arden kommune og dermed ejeren af
matr.nr. 1 x Ouegård Hovedgård, Oue, Uffe Berg, ansøgt om fredningsnævnets dispensation til udvidelse af den eksisterende helårsbygning på ovennævnte ejendom.
Ansøgningen er bilagt 7 kort, tegninger m.v. til beskrivelse af projektet.
Ejendommen er beliggende på et areal, omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28. januar 1966, hvorefter der på det fredede område kan tillades opført yderligere huse
med fredningsnævnets godkendelse, såfremt husene - der ikke må være højere end 5 1/2
m fra naturligt terræn til tagryg - placeres således, at de ikke kan ses fra 4 udsigtspunkter:
Lundshøj, Karls Mølle, vejen ved Lovnstangen samt fra fjordsiden. Hvor for eksempel
en bakke ikke kan skjule huset, skal vedkommende husejer være pligtig til stedse at
opretholde en efter nævnets skøn fornøden bevoksning i husets nærhed.
Nævnet besigtigede den 6. september 1995 ejendommen. Der vedlægges udskrift af
besigtigelsen.Nævnet kan ikke godkende den ansøgte til· og ombygning, idet byggeriet,
der ud over det på projekttegningerne viste, omfatter udhus og carport, vil fremtræde som
et større bygningskompleks, der væsentligt afviger fra det eksisterende beskedne fiskerhus.
Byggeriet er højere end tilladt ifølge kendelsen, og synligt og fremmedartet for området
i sin fremtoning.
Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsendes skriftligt
til fredningsnævnet.

Sortsøe Jensen

Den 6. september 1995 kl. 15.00 foretog Fredninssnævnet
sigtigelse og forhandling i

for Nordjyllands amt be-

FS 39/1995: Udvidelse af eksisterende helårs bolig ved K.ielstrup Sø, matr.nr. 1 x
Ouegård Hovedgård, Oue, på et areal omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse
af 28. januar 1966.
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk, og det kommunalvalgte medlem, Alice Steffensen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Verner D. Sørensen.
For Nordjyllands amt, Landskabskontoret, mødte Anne Mette Vire.
Ejerne, Kirsten og Uffe Berg var mødt tilligemed arkitektfirmaet Jørn K. Sørensen A/S
ved J.K. Sørensen.
Der fremlagdes:
skrivelse af 10. juli 1995 fra Nordjyllands amt, landskabskontoret, med bilag 2- 8.
Under besigtigelsen fremlagdes bilag 8-9.
Arkitekt J.K.Sørensen redegjorde for det påtænkte projekt, hvorefter den eksisterende
bygning påtænkes udvendigt isoleret og skalmure t. Herudover tænkes mod nord - væk
fra vandet - opført en tilbygning forbundet med den eksisterende bygning med en
mellembygning.
Aralerne vil herefter være:
grundareal - den gamle bygning - ca. 100 kvadratmeter,
grundareal - den nye bygning - ca. 50 kvadratmeter, hvortil kommer mellembygningen.
,

højden på den eksisterende bygning er 7,40 m,
højden på tilbygningen bliver
6,50 m,
højden på mellembygningen bliver
6,00 m.
På såvel den eksisterende som den påtænkte tilbygning vil der blive indrettet 1. sal med
kviste.
Bygningerne tænkes opført i kostede sten med et tyndt lag puds, der males i lyse farver.
Taget vil forblive uændret bortset fra kvistene og belagt med teglsten i halvvalm.
Der er endvidere projekteret nedrevet et udhus og opført ny carport og udhus på i alt
ca. 35 kvadratmeter og med en højde på 4 m til kip.

2
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen bemærkninger til projektet.
Anne Mette Vire tilkendegav, at amtet modsætter sig projektet, idet formålet med
fredningen er at hindre bebyggelse og sikre udsigten fra 4 udsigtspunkter: Lundshøj, Karls
Mølle, vejen over Lovnstangen samt fra fjordsiden. Anne Mette Vire foreviste et fotografi
til belysning af, at byggeriet efter amtets mening er for stort og for højt ifølge kendelsen,
der kun tillader en højde på 5 1/2 m. Efter projektet vil byggeriet få facadevirkning fra
2 sider nemlig mod syd og vest. Hertil kommer den forstærkende virkning ved kvistene.
Hertil kommer, at der uden for tegningerne er projekteret opførelse af en ny carport og
udhus, hvilket vil medføre en bastant bygning.

•

Nævnet voterede og tilkendegav ikke at ville meddele dispensation, idet det påtænkte
byggeri vil blive meget synligt, højere end tilladt ifølge kendelsen og i en for området
fremmed byggestil. Når der endvidere tilbygges carport og udhus, vil byggeriet fremstå
som et helt bygningskompleks forskelligt fra det eksisterende beskedne fiskerhus .
Ejerne og de øvrige blev gjort bekendt med nævnets overvejelser og tilkendegivelsen samt
mulighederne for at påklage afgørelsen til Naturklagenævnet.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

FREDNINGSNÆVNET FOR NORDJYLLANDS AMT
BADEHUSVEJ 17,9000 AALBORG
TELEFON 96 30 70 00

Aalborg, den 30.12.97.

Nordjyllands amt,
Landskabskontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
9220 Aalborg 0.

•

FS 56/1997: Ansøgning om udvidelse af eksisterende beboelsesbygning på matr.nr. 10 n
Kielstrup by, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966
vedrørende Kielstrup sø.
Amtets j.nr. 8-70-51-8-801-0002-97.
Ved skrivelse af 5. november 1997 har De på vegne Karen Marie og Sven Madsen, som er ejere
af ejendommen, matr.nr. IOn Kielstrup by, Due, anmodet om fredningsnævnet s tilladelse til en
om- og udbygning af ejendommen, som er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28
januar 1966.
Ejendommen ønskes udvidet inden for det oprindelige byggefelt fra 107 kvadratmeter til 208
kvadratmeter, hvortil kommer en carport på 37 kvadratmeter og en overdækket terrasse i husets
længde på 40 kvadratmeter. Huset, der ønskes opført i samme gule sten som det eksisterende hus
dog evt. vandskuret, vil ikke overstige højden på det eksisterende hus. Tagdækningen sker med
moccafarvet tegl eller andet materiale i dæmpede farver.

•

Arealet er omfattet af ovennævnte fredningskendelse, der skal sikre udsigten over terrænet set fra
Lundshøj, Karlsmølle, Laanhustangen og fra fjorden.
Nævnet, der besigtigede ejendommen den 10. december 1997, har senere skriftligt færdigbehandlet
sagen og besluttet at imødekomme det ansøgte. I vedlagte referat er anført amtets betingelser for
accept af projektet. Disse tilslutter fredningsnævnet sig og bemærker, at ejendommens farver for
så vidt angår taget bør være brune/mocca eller sorte. Såfremt huset vandskures, skal det henstå
gråt Tilladelsen betinges i øvrigt af, at endelige tegninger forelægges nævnet.
Tilladelsen, der er meddelt i henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Klage fremsættes skriftligt til fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke
udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år

Sortsøe Jensen.
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Onsdag den 10. december 1997 kl. 14.15 foretog Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt
besigtigelse i

FS 56/1997: Ansøgning om udvidelse af eksisterende beboelsesbygning på matr.nr. 10 n
Kielstrup by, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966
vedrørende Kielstrup sø.

•

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det amtsrådsvalgte medlem, Egon
Skjørbæk.
For Nordjyllands amt mødte Anne Holt.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mogens Hedegaard.
Karen Marie Madsen var mødt.
Der fremlagdes
skrivelse afS. november 1997 fra Nordjyllands amt med bilag 1-10,
skrivelse af 6 oktober 1997 fra Arden Kommune med bilag 11 og 12,
kortbilag .

•

. Karen Marie Madsen redegjorde for den projekterede om- og udbygning af det eksisterende hus,
der anvendes som fritidshus fra 107 kvadratmeter til 208 kvadratmeter samt carport og
overdækket altan. Det oprindelige byggefelt vil blive respekteret, og huset vil efter udbygningen
ikke få en højere tagrygning end nu. For så vidt angår materialer er ejerne indstillet på at følge
amtets og fredningsnævnets forslag.
Amtet havde ingen indvindinger mod projektet forudsat,
al byggefeltet respekteres,

at husets farver bibeholdes. Såfremt huset ønskes vandskuret, bør det forblive gråt,
al bygningens højde ikke overstiger 5 ~ meter fra naturligt terræn, og

at slørende beplantning opretholdes.
Danmarks Naturfredningsforening tilsluttede sig amtets bemærkning og tilføjede, at røde teglsten
ikke er anbefaleisesværdigt.
De mødte medlemmer af nævnet tilkendegav, at de kunne tiltræde det ansøgte på de af amtet

anførte vilkår, samt facaderne udføres i murværk som det eksisterende hus, og taget holdes i
mørke evt. mocca farver. Endelig stilling vil blive taget, når sagen har været forelagt for det
kommunalt valgte nævnsmedlem.

Således passeret.

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

15 AUG. 2000
Aalborg, den 08.08.2000

•

FS 39/2000: Til- og Ombygning tilfiskerhus på matr.nr. 1x Oue Hgd, Oue.
Til orientering fremsendes hoslagt kopi af skrivelse af d.d. til arkitekt LeifHøgh ApS,
Vejrmøllegården 8, 9550 Mariager, tilllige med udskrift afnævnets protokol for den 27. juli
2000.
Med hensyn til påklage af afgørelsen henvises til klageanvisningen i skrivelsen.

Sortsøe Jensen

•
l. Egon Skjørbæk.
2. Peter Pedersen.
3. Arden Kommune.
4. Danmarks Naturfredningsforening.
5. Danmarks Naturfredningsforening v/Mogens Hedegaard.
6. Nordjyllands amt, Natur- og Miljøkontoret.
7. Skov- og Naturstyrelsen.
8. Kirsten og Uffe Berg.

Miljø- og Energiministeriet

Skov- og NaturS}yrelSen
J.nr. SN1996-rt\\
Akt. nr~

\\.i ~()o2.c:"

Bil.L

Fredningsnævnet tor Nordjyllands amt
Badehusvej 17, 9000 Aalborg
Teleton 96307000
Aalborg, den 08.08.2000

Arkitekt Leif Høgh ApS
Vejrmøllegården 8
9550 Mariager.

ES 39/2000: Til- og Ombygning tilfiskerhus på matr.nr. 1x Oue Hgd, Oue.

•

Ved skrivelse af 12. juni 2000 med bilag har De for ejeren afovennævnte ejendom anmodet om
tilladelse til om- og tilbygning i overenssstemmeise med fremsendt beskrivelse og tegningsmateriale.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af28. januar 1966 vedrørende
fredning afKielstrup Sø med nærmeste omgivelser.
I kendelsen er bl.a. anført, at nybygninger ikke må overstige 5,5 m i højden, og således at der
skal opretholdes en slørende bevoksning omkring bygningerne set fra nogle i kendelsen nævnte
udsigtspunkter .
Efter besigtigelse og votering kan nævnet tiltræde det ansøgte, hvorefter det eksisterende hus
forsynes med stråtag, efter at skorsten er fjernet, og at der i stråtaget mod syd anbringes en lav
kvist.
Det tillades endvidere, at der omtrent midt på ejendommens nordfacade opføres en tilbygning
på ca. 42 kvadratmeter af højde 5,5 m forsynet med tagdækning afrør og med en skorsten,
hvis højde skal være mindst muligt under hensyn til at sikre træk til fyret. Facaderne på såvel
det eksisterende hus som tilbygningen skal være hvidkalkede, og træværk males i en mørk
dæmpet farve. Nævnet kan acceptere, at vinduerne dels udføres som tofags, dels trefagsvinduer, men det foretrækkes, at såvel det eksisterende hus som tilbygningen overalt forsynes med
tofags vinduer.
Det forudsættes, at den nuværende slørende bevoksning opretholdes og fornyes.
Tilladelsen, der er meddelt i henhold til kendelsen, kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage indgives til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen

Den 27. juli 2000 kl. 09.30 foretog Fredningsnævnet for Nordjyllands amt besigtigelse og
forhandling i

FS 39/2000: Tilladelse til om- og tilbygning til fiskerhuset, matr.nr. 1 )l: Oue Hovedgaard, Oue, beliggende Under Skoven 7, Høllet, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28/1 1966 vedrørende fredning af Kielstrup Sø med nærmeste
omgivelser.
Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, og det amtsrådsvalgte medlem,
Egon Skjørbæk.
For Danmarks Naturffedningsforening

mødte Mogens Hedegaard.

For Nordjyllands amt mødte Annemarie Christensen.
Arkitekt Høgh og ejerne Kirsten og Uffe Berg, var mødt.
Der fremlagdes:
skrivelse af 12. juni 2000 fra arkitekt LeifHøgh ApS med bilag.
Arkitekten redegjorde for forslaget, hvorefter det eksisterende hus forsynes med stråtag, og
der tilbygge s en længe vinkelret omtrent på midten af nordfacaden. Et eksisterende udhus
forsynes med sadeltag beklædt med tagpap og indrettes som garage.
Formanden redegjorde for indholdet affredningskendelsen.
Arkitekten oplyste, at facaderne vil blive hvidkalkede og vinduer og døre malet i dæmpede
farver. Den eksisterende skorsten fjernes, og der opføres i stedet en skorsten på tilbygningen af en højde, således at den kan skabe tilstrækkeligt træk.
Ejerne oplyste, at den nuværende bevoksning på grunden vil blive opretholdt således, at
bygningen sløres fra de i kendelsen nævnte udsigtspunkter.
Naturffedningsforeningen var betænkelig ved en udvidelse af byggeriet, men dette kunne
dog accepteres, hvis beplantningen opretholdes. Skorstenen på det eksisterende hus ønskes
bibeholdt. Den foreslåede kvist kan accepteres.
Annemarie Christensen henviste til, at fredningen forudsætter opretholdelse af slørende
beplantning. Hun betingede sig, at den nye skorsten ikke bliver højere end nødvendigt og
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De mødte medlemmer af nævnet voterede og tilkendegav derefter som deres opfattelse, at
det foreslåede projekt kunne tiltrædes, således at det eksisterende hus forsynes med stråtag,
og at skorstenen fjernes, og under hensyn til at tilbygningen sker til husets nordfacade,
kunne denne del af projektet også godkendes. Det forudsættes, at den nye skorsten ikke
bliver højere end strengt nødvendigt.
Det tilkendegaves, at nævnet helst så bygningerne forsynede med ensartede 2-fags vinduer,
men dog ikke ville modsætte sig de i forslaget projekterede vinduer af forskellig størrelse,
under forudsætning af at træværket i huset ikke males med iøjnefaldende farver.
Der kunne endvidere godkendes, at det eksisterende udhus forsynes med sadeltag beklædt
med mørkt tagpap og indrettes til garage.
Sagen udsattes på forelæggelse for det kommunaltvalgte medlem af nævnet.

Sortsøe Jensen

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afholdt den 31. oktober 2001 besigtigelse og forhandling i

FS 51/2001 og FS 52/2001:
Ansøgning om tilladelse til at udvide sommerhus/jagthytte samt etablere lejrplads på matr. nr. 2 c Kielstrup by, Oue, der er omfåttet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 om fredning af Kielstrup
Sø med nærmeste omgivelser.
Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det
amtsrådsvalgte medlem Holger L. Holm og det kommualtvalgte medlem Peter Pedersen.

•

For Nordjyllands Amt, natur- og Miljøkontoret mødte Annemarie Christensen .
For Arden kommune mødte Peter Pedersen.
For Danmarks Naturfredningsforening
Rohde.

mødte Mogens Hedegaard og Jens

For Hogg Faunia Mødte Gert Pedersen.
For Buderupholm Statsskovdistrikt mødte skovrider Uffe Laursen.
Poul Møller Jensen var mødt.

•

Der fremlagdes for så vidt angår FS 51/2001 skrivelse af 1. oktober 2001 fra
Nordjyllands Amt med bilag 1 - 7 og for så vidt angår FS 5212001 skrivelse
fra samme af 1. oktober 2001 med bilag 1 - 4.
Mødet indledtes ved det eksisterende sommerhus/jagthytte. Gert Pedersen
oplyste, at denne hytte er på ca. 30 m2, og ønskes udvidet med ca. 21,5 m2 i
samme materialer og farver som det eksisterende hus der er afmørktfarvet
træ og med bølgeetemittag. Udvidelsen vil ske ved tilbygning til gavlen bort
fra søen. Huset benyttes alene af ejeren og hans familie og primært til ophold i forbindelse med jagt. Der er ikke indlagt el og vand og der er ikke aktuelle planer herom. Såfremt det ansøgte tillades tilbydes nedrevet jagthytte
på matr. nr. 3 g Kie1strup by, Due, der er mere synlig set fra fredningens udsigtspunkter.
Fredningsnævnets formand orienterede om fredningen, hvorefter der bl.a. er
forbud mod bebyggelse og beplantning.
Nordjyllands Amt bemærkede, at der på dette areal er fredskovspligt. Amtet
havde ingen indvendinger mod det ansøgte.
Arden Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte.
Danmarks Naturfredningsforening

havde under forudsætning af, at der ikke

senere søges om at få indlagt el og vand således at hyttens anvendelse ændres f.eks. med udlejning for øje, ingen indvendinger mod det ansøgte.
Buderupholm Statsskovdistrikt havde ingen bemærkninger til det ansøgte
for så vidt angår fredningskendelsen.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte, idet udvidelsen
af hytten sker mod landsiden. Tilladelsen meddeles under forudsætning af,
at der anvendes samme materialer og udformning som det eksisterende hus,
at der nedrives en hytte på matr. nr. 3 g Kielstrup by, Due, ligesom den eksisterende bevoksning skal opretholdes mod søen.
Mødet fortsattes ved spejderhytten. Ge~ Pedersen oplyste, at der i en afstand
af ca. 150 m fra denne ønskes etableret en lejrplads på 800 - 1000 m2 til
brug for midlertidige opstillinger afte1te m.v. og mulighed for at etablere en
bålplads i form af en udgravning omkranset af sten.
•

Der vil blive bibeholdt en randbevoksning omkring pladsen.
Der forventes fældning af træer samt planering af terrænet.
Hverken Amt, kommune eller Danmarks Naturfredningsforening havde indvendinger mod det ansøgte, dog under forudsætping af, at der ikke etableres
tekniske indretninger eller faste anlæg m.v.
Buderupholm Statsskovdistrikt har ikke meddelt tilladelse til udstykning af
arealet, men har ingen indvendinger mod den ansøgte anvendelse med det
indhold, der nu tilkendegives. Der kan forventes meddelt tilladelse efter
skovloven.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte under forudsætning af, at opstilling af telte sker ganske midlertidigt.
Således passeret.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
96307000.
Aalborg, den 7. november 2001.

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

FS 51/2001 og FS 52/2001: Vedrørende ansøgning om tilladelse til at udvide sommerhus/jagthytte samt etablere lejrplads på matr. nr. 2 c Kielstrup by, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28.
januar 1966 om fredning af Kielstrup Sø med nærmeste omgivelser.

Deres journal nr. 8-70-51-8-801-0002-01 og 0003-01.
Fredningsnævnet afholdt den 31. oktober 2001 besigtigelse og forhandling i
ovennævnte sager. Udskrift af protokoltilførslen vedlægges. Det fremgår
heraf, at Fredningsnævnet besluttede at imødekomme det ansøgte.
Afgørelsen, der er truffet i medfør afNaturbeskyttelseslovens
§ 50, stk. 1,
kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes
til Fredningsnævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb
og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon96307000

SCANNET
REG.NR. 2 + Yro .0 I

Hogg Faunia,
Postboks 28,
Nørregade 28,
9480 Løkken.

att. Henrik Brix Christiansen.

•

Aalborg, den 9. september 2002 .

Vedr. sommerhus på matr.nr. 2e Kielstrup, Oue.
Den 31. oktober 2001 tillod nævnet udvidelse af enjagthytte på ca. 30 m2.
med en tilbygning på ca. 20,5 m2 af samme udseende som den eksisterende
bygning.
Ved skrivelse af den 17. juni 2002 og den 19. august 2002 har De anmodet
om tilladelse til i stedet at opføre en ny bygning mod nedrivning af den eksisterende hytte, således at den nye byging opføres af vandretliggende savskårne bjælker og taget belægges med græstørv.
Denne sag er behandlet efter forretningsordenens

•

§ 9 stk.4.

Nævnet kan godkende, at der i stedet for den oprindelige bygning og den tilladte tilbygning opføres en ny hytte på ca. 52 m2 udført af vandretliggende
savskårne bjælker under forudsætning af at bygningens udformning, facader, farver og taghældning bliver som efter den tidligere tilladelse. I stedet
for mørkt bølget eternittag på taget pålægges græstørv.
Tilladelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50 stk.log kan inden
4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning. Tilladelsen kan ikke udnyttes inden
klagefristens udløb og bortfalder såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen.

Kopi til orientering til:

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 2001
Akt. nr, 53
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Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 7000

KOPI

Uffe Berg,
Lånhusvejen 4,
9500 Hobro.

•

Aalborg, den 6. august 2003 .

Veedr. til- og ombygning på matr.nr. Ix Oue.

Den 8. august 2000 meddelte nævnet godkendelse af om- og tilbygning af
huset på matr.nr. 1 x Oue, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. januar 1966 vedrørende Kielstrup sø og omgivelser, idet tilladelsen
skulle udnyttes inden 3 år.
De har nu - begrundet med sygdom - anmodet om forlængelse af fristen.

•

Der meddeles hermed forlængelse af fristen, således at tilladelsen skal udnyttes inden 3 år fra dato. Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet, hvorfor tilladelsen ikke må udnyttes inden disse 4 uger. Skriftlig
klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Sortsøe Jensen.

•

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

•

Hobro og Omegns Landboforening,
Landbocentret,
Horsøvej 11,
9500 Hobro.

Aalborg, den 21. september 2004.

•

Vedr. FS 53/2004:
Ansøgning om til på matr.nr. 6a Krogen, Valsgaard at opføre en tilbygning til eksisterende staldbygning samt om lovliggørelse af denne, gylletank m.v., der er beliggende på et areal omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 vedr. fredning af Kielstrup Sø med
nærmeste omgivelser.

Ved skrivelse af 13. august 2004 har De på vegne af ejeren af ovennævnte
ejendom anmodet fredningsnævnet dels om lovliggørelse af2 staldbygninger og en gylletank samt om tilladelse til at opføre en udvidelse af den seneste staldbygning.
Nævnet afholdt den 8. september 2004 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.

•

Der er enighed i nævnet om at der ikke skal meddeles dispensation til en i
1975 opført gulstens staldbygning, der er beliggende i umiddelbar tilknytning til det øvrige bygningskompleks og som næppe er over 6 meter høj.
Der var endvidere enighed om at meddele dispensation til såvel gylletank
opført i 1995 og en hvid staldbygning opført i 2001, idet gylletankens højde
over terræn er begrænset og staldbygningen er opført i sammenhæng med
det eksisterende byggeri efter godkendelse fra bygningsmyndighederne.
2 medlemmer, formanden og det amtsrådsvalgte medlem kunne derimod ikke dispensere til opførelse af en udvidelse af staldbygningen, der vil blive
meget dominerende set fra øst, herunder. med en betydelig højde til sokkeloverkant i forhold til terræn ved østgavlen. Da bygningen skal rumme dels
den eksisterende besætning dels en udefra kommende besætning af omtrent
samme størrelse, findes driften af ejendommen som sådan ikke afgørende at
tale for udvidelsen.
Det kommunalvalgte medlem kunne dispensere til opførelse af den projekterede staldbygning, henset til at den ville være nødvendig for en moderne
drift af det bestående dyrehold samt til, at såfremt landbrugsdriften på ejendommen bliver uøkonomisk og derfor nedlægges, vil de fredede arealer ikke
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blive afgræsset og derfor gro til. Endelig fandt han ikke, at tilbygningen ville blive meget synlig .

Der træffes afgørelse efter stemmef1ertallet.
Afgørelsen er truffet i henhold til kendelsen og efter naturbeskyttelseslovens
§ 50 stk.log kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet til videre foranstaltning.
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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

•

Sortsøe Jensen

kopi er sendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Elav Pindstrup,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Arden Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening att. Mogens Hedegaard,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Ove Overgaard.

. ,.
Onsdag, den 8. september 2004 afholdt fredningsmevnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i
FS. 53/2004:

Ansøgning om tilladelse til på matr.nr. 6a Krogen, Valsgaard at opføre
en tilbygning til eksisterende staldbygning samt om lovliggørelse af denne, gylletank m.v., der er beliggende på et areal omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. januar 1966 vedr. fredning afKielstrup
Sø med nærmeste omgivelser.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Elav
Pindstrup.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

•

For Arden Kommune mødte Gerner Nielsen,
Ove og Peter Overgaard var mødte tillige med repræsentant for Hobro og
Omegns Landboforening, Bonde.
Der fremlagdes skrivelse af 13. august 2004 fra Hobro og Omegns Landboforening med bilag.
Formanden redegjorde indledningsvist for Overfredningsnævnets kendelse,
hvorefter denne ejendom er omfattet af servitut 1, i følge hvilken der er forbud mod bebyggelse, dog således at der kan dispenseres såfremt driften af
ejendommen afgørende måtte tale for godkendelse af bebyggelse. Såfremt
der er tale om bygninger i umiddelbar nærhed af bestående landbrugsbygninger er tilladelse ufornøden til bygninger under 6 meters højde.
Landboforeningens repræsentant og ejeren oplyste, at en gulstens kostald på
ca. 38 x 15 meter blev opført i 1975 orienteret syd - nord i umiddelbar tilknytning til den eksisterende lade. Bygningen er næppe mere end 6 meter
høj og der blev dengang meddelt tilladelse fra kommunen.
I 1995 opførtes noget nord for bygningerne en gylletank med tilladelse fra
amt og kommune og i 2001 opførtes en stald/lade på 650 m2 i umiddelbar
tilknytning til den gulstens kostald orienteret øst - vest. Bygningen er ca. 1011 meter høj og opført i hvide elementer, hvor gavlen mod øst endnu er
åben. Gavlens bredde er ca. 32 meter.
Den gulsten kostald er tildels omfattet af fredningskendelsen, medens gylletank og den hvide stald er omfattet fuldt ud af fredningskendelsens servitut
1. Disse bygninger søges lovliggjort.
Herudover er der proj ekteret en forlængelse 14 1/2 meter af den hvide stald
mod øst, opført i samme materialer, farver og højde. Opførelsen vil nødvendigøre både afgravning og opfyldning af jord. 0stgavlen må forventes at få
en sokkel i en betydelig højde over nuværende terræn.

Side 2/2
Ejendommen har nu en kvægbesætning på 85 dyr. For at opnå en rationel
drift skal der yderligere tilføres 70 dyr fra en besætning på en ejendom
udenfor fredningen, som ansøgerens søn har købt og den ansøgte udvidelse
af staldbygningen skal rumme denne samlede besætning. Endvidere er henvist til, at ejendommens nuværende stalde ikke er tidssvarende.
Amtet bemærkede, at opførelsen af den nye stald kræver dispensation og
stillede sig tvivlende overfor om stalden er nødvendig for ejendommens
drift. Det bemærkedes at den fremlagte tegning ikke svarer til det fremførte
projekt.
Landboforeningens repræsentant fremsender en korrekt tegning til nævnet.
Nævnet voterede og bemærkede at opførelsen af gulstensstalden ikke kræver
dispensation. Herudover lovliggjordes såvel gylletank som den i 2001 opførte hvide stald under hensyn til, at de efter det oplyste er opført med tilladelse
fra bygningsmyndigheder m.v. uden at opmærksomheden er henledt på, at
også fredningsnævnets godkendelse skulle indhentes.
2 medlemmer af nævnet ville ikke dispensere til opførelse af en udvidelse af
staldbygningen, medens 1 medlem voterede for dispensation hertil.
Der blev truffet afgørelse efter stemmef1ertallet.
Ansøgeren blev klagevejledt.
Således passeret.

Sortsøe Jensen

)

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

e
Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 4. januar 2005.

Vedr.

•

FS 72/2004 :
Ansøgning om eventuel lovliggørelse af udskiftet tagbeklædning på
matr.nr. Ib Lånhus, Oue, der er omfattet afOverfredningsnævnets
kendelse af 28. maj 1962 om fredning af Kielstrup Sø. (j.nr. 8-70-51-81801-0004-04)

Ved skrivelse af 22. november 2004 har De på vegne ejeren af ovennævnte
ejendom ansøgt om lovliggørelse af et oplagt glaceret, blåt tegltag.
Nævnet afholdt den 22. december 2004 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af forhandlingsprotokollen

•

vedlægges til orientering.

Ejendommen er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. maj
1962. Det er i kendelsen tilkendegivet at en tilladelse til ombygning af et eksisterende hus kan forventes, såfremt ombygningen er afstemt efter naturen.
Ved nævnets afgørelse af 13. oktober 1975 er tilladt opførelse af det nuværende hus, idet der forudsattes bevaring af materialevalg i det tidligere hus.
Nævnet besluttede at lovliggøre det oplagte tag under hensyntagen til, at der
hos ansøgeren kunne være tvivl om en fornyelse af tagdækning var tilladt, at
der ikke er indsigt til ejendommen fra Kielstrup Sø eller de omliggende arealer og endelig under hensyntagen til de betydelige omkostninger der vil være forbundet med at ændre tagdækningen.
Afgørelsen er truffet i medfør af kendelsen 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.

Side 2/2
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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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen

.)
kopi er sendt til :
1. Knud Erik Jeppesen,
2. Elav Pindstrup,
3. Arden Kommune,
4. Danmarks Naturfredningsforening,
5. Danmarks Naturfredningsforening,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Bodil Otzen .

•

•

)
København,
att. Mogens Hedegaard,

Onsdag, den 22. december 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i
FS 72/2004:

Ansøgning om eventuel lovliggørelse af udskiftet tagbeklædning på
matr.nr. Ib Lånhus, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 28. maj 1962 om fredning af Kielstrup Sø.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Elav
Pindstrup.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,
For Danmarks Naturfredningsforening
Rohde.

mødte Mogens Hedegaard og Jens

Ejeren Bodil Otzen var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 22. november 2004 fra Nordjyllands Amt med
bilag 1.

Formanden redegjorde kort for fredningskendelsen, hvorefter der kan foretages ombygning af ejendommen med fredningsnævnets tilladelse ligesom der
redegjordes for tilladelsen af 13. oktober 1975 til ombygning.
Ejeren oplyste, at ejendommen tidligere havde tag belagt med to forskelligt
farvede typer tegl. Hun har i april 2002 oplagt blålige glaserede teglsten på
hele tagfladen.
Amtet tilkendegav, at man, under hensyntagen til blandt andet omkostningerne ved at udskifte det oplagte blå tag, kan acceptere, at det bliver liggende.
Danmarks Naturfredningsforening

havde ingen bemærkninger.

Nævnet voterede og besluttede efter omstændighederne at imødekomme det
ansøgte.
De mødende klagevejledtes.
Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen.
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Fredningen åbner mulighed

for dispensation

som også gælder for landbrugsejendomme,
gørende taler for godkendelse

fra bebyggelsesforbuddet,

hvis driften af en ejendom af-

af en bebyggelse. For bygninger

delbar tilknytning til landbrugs- eller skovbrugsejendomme,
på fredningstidspunket,

er dispensation

i umid-

der bestod

ufornøden, hvis bygningen ikke

er over 6 m høj.

Sagens baggrund
Ejendommen drives som kvægbrug.

I 1995 gav amt og kommune tilladelse

til opførelse af en gyllebeholder

60-70 m nord for den eksisterende be-

byggelse, og i 2001 blev der tilladt opført en stald/lade på ca. 800 m2•
Bygningen er ca. 10 m høj og opført i hvide elementer og med gråt eter-

•

nittag. Bygningen er tænkt som første etape af en større bygning, og
gavlen mod øst er stadig åben. Som anden etape ønskes bygningen forlænget med en løsdriftsstald

i samme materialer og højde. Den samlede byg-

ningslængde vil blive ca. 80 m. Bygningen vil herefter i alt få et areal på godt 2.500 m2•
Baggrunden for den ønskede udbygning

er, at det er hensigten, at stal-

den skal rumme både den eksisterende

besætning og besætningen på en

gård uden for fredningen,

som ejerens søn har købt.

Nordjyllands Amt har i juli 2004 screenet udvidelsen af husdyrholdet på
ejendommen fra 133 til 249 dyreenheder. Amtet henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at dele af ejendommen er fredet, hvorfor byggeriet sandsynligvis kræver godkendelse

•

amtets afgørelse, at bygningerne

fra fredningsnævnet.

Det fremgår af

ligger i regionalt naturområde og

grænser umiddelbart op til EF-habitatområde

22, Kielstrup Sø. Amtet

fandt, at udvidelsen ikke var VVM-pligtig. Amtets afgørelse er ikke påklaget.

Fredningsnævnets

afgørelse

Fredningsnævnet har efter besigtigelse
tion til gyllebeholderen,
2001, idet gylletankens

meddelt lovliggørende dispensa-

der blev opført i 1995 og staldbygningen

fra

højde over terræn er begrænset, og staldbygnin-

gen er opført i sammenhæng med det eksisterende byggeri efter godkendelse fra bygningsmyndighederne.

•

Nævnet kunne derimod ikke dispensere

til opførelse af den ansøgte til-

bygning. Der henvistes herved til, at bygningen ville blive meget domi-

3

nerende set fra øst, herunder med en betydelig sokkelhøjde i forhold
til terræn ved østgavlen. Da bygningen skulle rumme dels den eksisterende kvægbesætning,

dels en udefra kommende besætning af omtrent samme

størrelse, kunne driften af ejendommen som sådan ikke begrunde en tilladelse.

Klagen til Naturklagenævnet
Klageren har bemærket, at det er nødvendigt, at der løbende sker en modernisering af et rentabelt kvægbrug. Klageren finder, at fredningen
forudsætter, at der sker en udvikling inden for landbruget, som kan bevirke, at der skal meddeles dispensation.
~

Det anføres således, at Overfredningsnævnet

ændrede i fredningsbestem-

melserne, således at tilladelse til "traditionelt

landbrug" blev ændret

til "landbrug". Klageren har videre henvist til, at det ved erstatningsberegningen

er taget i betragtning,

ge mulighed for en god udnyttelse

at lodsejerne har en ikke rin-

inden for de grænser, der fastsættes

med fredningsbestemmelserne.
på denne baggrund konkluderer

klageren, at fredningen ikke har til hen-

sigt at begrænse de bestående

landbrugs udviklingsmuligheder.

Klageren redegør for sagens udvikling, herunder for et påtænkt generationsskifte om få år, idet den nuværende ejers søn skal overtage ejendommen. Den nu ansøgte tilbygning, der hele tiden har været tænkt som
anden etape af byggeriet fra 2001, er erhvervsmæssigt

nødvendig for

ejendommens drift og svarer til størrelsen af andre byggeprojekter på
andre ejendomme. Det oplyses, at opdrættet foregår på ejerens søns nærliggende landbrugsejendom.

Et sådant produktionsfællseskab

ensstemmelse med udviklingen
rummer de foderfaciliteter,

i dansk landbrug. Tilbygningen

er i overfra 2001

der skal anvendes i forbindelse med den nu

ansøgte kostald. Hvis denne ikke kan tillades, vil investeringen være
spildt. Endvidere anføres, at kvægdriften ikke vil kunne fortsættes på
ejendommen, da de eksisterende bygninger ikke er egnet til rentabel
kvægdrift.
Samarbejdet mellem ejeren og sønnen er nødvendigt som følge af strukturudviklingen i landbruget. Det er et helt naturligt og hensigtsmæssigt glidende generationsskifte.

Det er naturligt, at malkekvæget beva-

res og udbygges på den ejendom, hvor der i forvejen er faciliteter.
~
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Ungdyrene flyttes til sønnens ejendom. Der er ikke tale om, at der
flyttes besætning fra en udefra kommende ejendom ind i området. Udviklingen er således helt i tråd med den udformning og afgrænsning,

som

fredningen fik i 1968, hvor man selvsagt ikke præcist kunne forudse de
bygningsmæssige krav til et kvægbrug anno 2004.
Der henvises til, at der er foretaget en landskabelig vurdering
bindelse med VVM-screeningen.

i for-

Der henvises endvidere til, at Arden Kom-

mune har udtalt, at nutidige krav tillandbrugsdrift

kræver nye og mo-

derne stalde, hvilket afspejles i det store antal byggetilladelser

til

store løsdrifts kvægstalde. Det er en naturlig udvikling og sandsynligvis en nødvendighed

for ejerne, at landbrugsbyggeriet

kan udføres.

Klageren finder ikke, at tilbygningen ud fra en visuel vurdering kan
forringe de formål, der ligger bag fredningen. Tilbygningen vil ligge
inden for det nuværende bygningsanlægs

rammer i form af eksisterende

bygninger og haveanlæg. Udsigtsforholdene

vil ikke blive forringet fra

de offentligt tilgængelige arealer. Byggeriet vil ikke kunne ses fra
Lundshøj. Fredningens formål om bevarelse af udsigt er tilgodeset. Det
bemærkes herved, at bygningen er placeret så lavt som muligt i forhold
til vejen. Gården ligger i den vestlige afgrænsning af det i alt 500 ha
store fredede område.
Et afslag vil betyde nedlæggelse

af kvægbruget med heraf følgende kon-

sekvenser af manglende afgræsning. Endvidere vil det betyde et økonomisk tab for ejeren, der har investeret store beløb i udbygningen af
gården i tillid til de allerede meddelte tilladelser.

Naturklagenævnets

afgørelse

I sagens afgørelse har deltaget 8 af nævnets 10 medlemmer: Lars Busck
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Erling S.
Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Poul Søgaard og Jens
Vibjerg.
Efter

§

50, stk. l, i naturbeskyttelesesloven

kan fredningsnævnet med-

dele dispensation fra en fredningsbestemmelse,
stride mod fredningens formål. Videregående

når det ansøgte ikke vil

afvigelser fra en fredning

end nævnt i stk. l, samt hel eller delvis ophævelse af en fredning
kan kun foretages efter reglerne om gennemførelse

af fredninger.

5

Af fredningen fremgår, at der kan dispenseres,
men taler afgørende herfor. Bestemmelsen
skrænker muligheden

for efter

§

hvis driften af ejendom-

hverken udvider eller ind-

50, stk. l, at meddele dispensation,

men signalerer, at opførelse af bygninger ikke i sig selv er i strid
med formålet.
Dispensation fra en fredning kræver en særlig begrundelse.

Efter prak-

sis dispenseres kun i meget sjældne tilfælde fra bebyggelsesforbud

i

fredninger til opførelse af byggeri af mere end beskedent omfang. Det
fremgår af fredningens formål om at sikre udsigten over området samt af
fredningens øvrige bestemmelser,

at et muligt byggeris højde er tillagt

væsentlig betydning.
Et flertal på 5 af nævnets medlemmer udtaler:
Allerede den eksisterende bygning, der efter det oplyste har et grundareal på ca. 800 m2 og en højde på ca. 10 m, forekommer stor ved siden
af de øvrige bygninger på ejendommen. Tilbygningen vil resultere i en
bygning med samme højde på i alt over 2.500 m2• Bygningen vil, uanset at
placeringen sker i tilknytning til eksisterende byggeri, bevirke en
markant påvirkning af området.
Klageren har argumenteret med, at når Overfredningsnævnet
det "traditionelt" i forbindelse med bestemmelserne,

slettede or-

der tillader land-

brug, må det tages som udtryk for, at Overfredningsnævnet

ville sikre

udviklingen i landbruget ved at åbne mulighed for dispensation

i videre

omfang.
Baggrunden for Overfredningsnævnets

ændring fremgår ikke af kendelsen.

Hensigten har formentlig været, at begrebet ikke skulle fastlåses til,
hvad der på fredningstidspunktet
Men Overfredningsnævnet

blev anset for traditionelt

opretholdt i dispensationsbestemmelsen

landbrug.
kravet

om "at driften af ejendommen taler afgørende for en godkendelse".
Flertallet finder ikke, at den omstændighed,
økonomisk hensigtsmæssigt

at det er driftsmæssigt og

at drive ejendomme i samdrift, kan begrunde

tilladelse til at opføre byggeriet hertil i fredet område. Det bemærkes
herved, at der er god mulighed for at opføre byggeri uden for de fredede arealer på ejendommen,
af fredningen. Ansøgeren

idet alene ca. 11 ha af jorderne er omfattet
ejer således også store arealer umiddelbart

uden for fredningen og alene adskilt fra den eksisterende bebyggelse

•

6

ved en vej. Hertil kommer, at der inden for fredningen er mulighed for
byggeri i indtil 6 m~s højde i tilslutning til eksisterende

bebyggelse.

Flertallet lægger til grund, at en fredningsmæssig vurdering

forud for

opførelsen af (første del af) den samlede meget store staldbygning ville have ført til, at der blev givet afslag på dispensation.

Det for-

hold, at en del af bygningen er opført uden en sådan vurdering,
ter flertallets opfattelse

kan ef-

ikke begrunde, at der nu ud fra værdispilds-

betragtninger gives dispensation

i modstrid med de fredningsmæssige

hensyn.
Den tidligere af amt og kommune meddelte tilladelse til en gyllebehol-

•

der i det fredede område og den i 2001 meddelte tilladelse til byggeriets første etape kan have givet ejeren en forventning om, at fredningen
ikke var til hinder for byggeriet.
Flertallet finder ikke, at ansøgerens forventning kan begrunde en ændret holdning til sagen. Spørgsmålet om, hvorvidt de lokale myndigheder
over for ejeren måtte have pådraget sig et ansvar, der kan resultere i,
at der kan pålægges et erstatningsansvar

for det værditab,

som sagen

har medført for ejeren, må i givet fald indbringes for domstolene.
Flertallet stemmer på den baggrund for at tiltræde fredningsnævnets

af-

slag på dispensation.
Mindretallet på tre medlemmer

(Ole Pilgaard Andersen, Mogens Mikkelsen

og Jens Vibjerg) finder, at sagsforløbet og hensynet til ansøgeren tilsiger, at byggeriet kan færdiggøres med den ansøgte tilbygning. Mindretallet stemmer derfor for ændre fredningsnævnets
meddeles dispensation
I overensstemmelse

afgørelse til, at der

til det ansøgte.

med flertallets

stemmeafgivning går Naturklagenæv-

nets afgørelse herefter ud på, at Fredningsnævnet

for Nordjyllands Amts

afgørelse af 21. september 2004 stadfæstes.

på Naturklagenævnets

vegne

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens
velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens § 88, stk. 1.

§ 82. Eventuel retssag til prø-

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 aalborg,
Telefon 96307000.

Nordjyllands Amt,
Naturkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg øst.

Aalborg, den 21. februar 2006

Vedr. FS 2/2006:

•

Ansøgning om tilladelse til at nedrive samt opføre et stuehus på
matr.nr. 7a Krogen, Valsgaard, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 vedrørende fredning af Kielstrup Sø
med nærmeste omgivelser.

Ved skrivelser af 4. og 5. januar 2006 har De på vegne ejerne af ovennævnte
ejendom ansøgt om tilladelse til at nedrive og opføre et stuehus på ejendommen.
Fredningsnævnet afholdt den 15. februar 2006 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af forhandlingsprotokollen vedlægges til orientering.
Ejendommen er omfattet af ovennævnte fredning, der indeholder bebyggelsesforbud.

•

Det er oplyst, at der er landbrugspligt på ejendommen og at det eksisterende
stuehus er i meget dårlig stand. Renset til at det ansøgte byggeri ligger i
fredningens udkant og tilbagetrukket fra skrænterne, besluttede fredningsnævnet at tillade det ansøgte byggeri.
Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.log 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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Kopi er sendt til :

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Elav Pindstrup,
3. Arden Kommune, j.nr. 1070-9
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningssforening, att. Mogens Hedegaard,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Tommy og Irene Grønhøj,
8. Arkitekfirma Ebbe Schmidt Nielsen ApS

•

•

Onsdag, den 15. februar 2006 afholdt Fredningsnævnet for Nordjyllands
Amt besigtigelse og forhandling i

FS 2/2006:

Ansøgning om tilladelse til at nedrive og opføre et stuehus på matr.nr.
7a Krogen, Valsgaard, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 vedrørende fredning af Kielstrup Sø med nærmeste omgivelser.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsrådsvalgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Elav
Pindstrup.
For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Annemarie Christensen,
For Arden kommune mødte Sofie Caspersen og Mirza Hadzibegovic.
Ejerne Tommy og Irene Grønhøj var mødt tillige med arkitekt Ebbe Schmidt
Nielsen.

Der fremlagdes :
- skrivelser af 4. og 5. januar 2006 fra Nordjyllands Amt med bilag 1 - 5,
- skrivelse af 18. januar 2006 med bilag 6 - 7.
Nævnsformanden oplyste indledningsvist, at ejendommen er beliggende i
Kielstrup-søfredningens Servitut I - område, hvorefter der er forbud mod bebyggelse, dog således at traditionelt landbrug er tilladt. Såfremt der ønskes
opført en bygning i umiddelbar tilknytning til bestående landbrugs- eller
skovbrugsejendomme er dispensation ufornøden md mindre byggeriet er
over 6 meter højt.
I det foreliggende tilfælde vil byggeriet overskride denne begrænsning.
Ebbe Schmidt Nielsen oplyste, at byggeriet, der er højere end 6 meter,
ønskes placeret som vist på revideret situationsplan, således at nybyggeriet
opføres ca. 4 meter parallelforskudt fra eksisterende stuehus. Dette nedrives
ligesom en mindre del af laden - ca. 6 meter - nedrives. Derved skabes mulighed for etablering af en ny indkørsel til en støme gårdsplads med vendemulighed. Huset opføres i røde teglsten og sort listetagpaptag med en kvist
og veluxvinduer. Han oplyste, at der er landbrugspligt på ejendommen og at
det eksisterende stuehus er i meget dårlig stand.
Hverken kommunen eller amtet havde bemærkninger til byggeriet.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme det ansøgte.

·\

.

'~

De mødte klagevejledtes.
•

Sagen sluttet.

Sortsøe Jensen

\'

. Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon 96307000

Nordjyllands Amt
Naturkontoret
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg ø

Aalborg, den 23. marts 2006

FS 78/2005 vedrørende udførelse af gavl på en staldbygning på matr.nr.
6,!!Krogen, Valsgård. - Deres j.nr. 8-70-51-81-801-0005-05.

•

Den 17. februar 2005 stadfæstede Naturklagenævnet fredningsnævnets afvisning af opførelse af en ny staldbygning på matr.nr. 6ft Krogen, der er omfattet afOverfredningsnævnets kendelse af28. januar 1966 vedr. Kielstrup
Sø's omgivelser.
De har ved skrivelse af 30. november 2005 fremsendt en ansøgning fra Arden Kommune om opførelse af en ny østgavl tillukning af en gavl på det eksisterende, nu lovliggjorte i 2001 udførte byggeri på ejendommen.
Den 25. januar 2006 har nævnet fra Bygnings- og Maskinkontoret i Nordjylland modtaget facadetegninger bl.a. visende den nævnte østgavl.
Sagen har været skriftligt behandlet.
Nævnet kan herefter tillade det ansøgte på grundlag af vedlagte facadetegning og under forudsætning, at gavlen udføres i samme materialer og farver
som den lovliggjorte bygning fra 2001. Der er herved lagt vægt på det værditab, der vil være en følge af, at en i øvrigt lovliggjort bygning ikke ville
kunne færdiggøres.
Afgørelsen er truffet i medfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen
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Kopi til:
1. Knud Erik Jeppesen
2. Elav Pinstrup
3. Arden Kommune
4. Danmarks Naturfredningsforening, København
5. Danmarks Naturfredningsforening, att. Mogens Hedegaard
6. Skov- og Naturstyrelsen
7. Ove Hvelplund Overgaard, Karlsmøllevej 17,9500 Hobro
8. Bygnings- og Maskinkontoret, Hobrovej 437,9200 Aalborg SV, j.nr.
4772

•

02746.01

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02746.01
Dispensationer i perioden:

13-12-2007

øNl
Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00.

."

HedeDanmark,
Driftscenter Aalborg,
Bygaden20,
9000 Aalborg.

Aalborg, den13. december 2007.
Vedr. FS 33/2007:
Ansøgning om tilladelse til at etablere et trerækket hegn på matr.nr. 7a
Krogen, Valgaard, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af
28. januar 1966 om fredning af Kielstrup sø med nærmere omgivelser.

Ved skrivelse af 9. august 2007 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt nævnet om tilladelse til at etablere et læhegn.
Nævnet afholdt den 26. november 2007 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift afprotokoltilførselen vedlægges til orientering.
Som det fremgår heraf har nævnet imødekommet Deres ansøgning.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.l,
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 modta t fra fredningsnævnet og behandlingen afklagen bliver
fJ t påbeg
, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
give
Clholdi klagen.

aei
1

Kopi er fremsendt til:
1. Hanne Thygesen,
2. Bent Senholt,
3. Mariagerfjord Kommune,
4. Miljøcenter Aalborg, att. Annemarie Christensen,

hJL.
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Side 2/2
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening vI Ole Guldberg,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Tommy Grønbøj.

Fredningsnævnet for Nordjylland afholdt den26. november 2007 besigtigelse og forhandling i
FS 33/2007:
Ansøgning om tilladelse til at etablere et trerækket læhegn på matr.nr.
7 a Krogen, Valsgaard, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 om fredning af Kielstrup sø med nærmere omgivelser.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det ministerielt udpegede medlem Hanne Thygesen og det kommunalt udpegede medlem
Bent Senholt.
For Mariagerfjord Kommune mødte Anders Horten,
For Tommy Grønhøj mødte Irene Grønhøj.
For HedeDanmark mødte Søen Skovrider.

Der fremlagdes : skrivelse af9. august 2007 fra HedeDanmark med bilag 1 2.
Nævnsformanden orienterede kort om fredningskendelsen, hvorefter der på
arealer omfattet af servitut III ikke må bebygges.
Søren Skovrider oplyste, at der ønskes etableret et trerækket læhegn med
danske arter til afløsning af det læhegn, der blev fældet foråret, betående af
seljerøn. Udstrækningen er vist på det fremlagte materiale.
Ingen havde bemærkninger.
Nævnet fandt det ubetænkeligt - også under hensyntagen til
fredningskendelsens formulering - at godkende opførelse af det ansøgte
hegn.

Side 2/2
ol

Kopi er sendt til:
1. Hanne Thygesen
2. Bent Senholt
3. Mariagerfjord Kommune, Plan og Byg, Bærge Thygesen, j. nr. 20070612
4. Miljøcenter Aalborg, att: Annemarie Christensen
5. Danmarks Naturfredningsforening, København
6. Danmarks Naturfredningsforening v/Ole Guldberg
7. skov- og Naturstyre1sen
8. Hobro Sejlklub v/Morten Kassner og Per Lund (formand) samt til Jan
Grunstrup

eNl

Fredningsnævnet for Nordjylla~d~
Sydøstlige del,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 00

Mariagerfjord Kommune,
Plan og Byg,
østergade 22,
9510 Arden.

Aalborg, den13. december 2007.

Yedr. FS 28/2007:

Ansøgning om tilladelse til at opføre et redskabsrum på matr.nr. 12g
m.fl. Kielstrup by, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 vedr. fredning af Kielstrup sø med nærmeste
omgivelser.

Yed skrivelse af 18. september 2007 har De under Deres j.nr. 2006 10 220
på vegne ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt nævnet om dispensation til
at opføre et redskabsrum.
Nævnet afholdt den 26. november 2007 besigtigelse og forhandling i sagen.
Udskrift af protokollen vedlægges til orientering.
Arealet, der ønskes bebygget er omfattet afkendelsens
gelse i servitut III.

forbud mod bebyg-

Det er under besigtigelsen og i ansøgningen oplyst, at redskabsrummet skal
benyttes til opbevaring af redskaber og at den del, der er overdækket terrasse
skal anvendes til tørring af kløvet træ.
Under hensyntagen til disse oplysninger besluttede nævnet at imødekomme
det ansøgte.
Tilladelsen, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1,
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 af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.
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Kopi er fremsendt til :
1. Hanne Thygesen,
2. Bent Senholt,
3. Miljøccenter Aalborg, att. Annemarie Christensen,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening vi Ole Guldberg,
6. Skov- og Naturstyrelsen,
7. Frank Gade.

Side 2/2

Mandag, den 26. november 200] afholdt fredningsnævnet for Nordjylland
besigtigelse og forhandling i

FS 2812007:
Ansøgning omtilladelse til at opføre et redskabsrum på matr.nr. 12 g
m.fl. Kielstrup by, Oue, der er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar 1966 vedrørende fredning af Kielstrup sø med nærmeste omgivelser.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Carsten Michelsen, det minsterielt udpegede medlem Hanne Thygesen og et kommunelat udpegede medlem
Bent Senholt.
For Mariagerfjord Kommune mødte Isabel Arani og Gerner Nielsen,
For Miljøcenter Aalborg mødte Annemarie Christensen,
Ejeren Frank Gade var mødt.

Der fremlagdes skrivelse af 18. september 007 fra Mariagerfjord Kommune
med bilag 1 - 4.
Ejeren henviste til det fremlagte tegningsmateriale, hvorefter han ønsker at
opføre et redskabsrum på 48 m2 i træ og med tagpapbeklædning til brug for
skovredskaber. En el af arealet er en overdækket terrasse til brug for tørring
af kløvet træ.
Nævnsformanden orienterede kort om fredningskendelsens indhold. Det ansøgte redskabsrum er omfattet af fredningskendelsens servitut III, hvorefter
der er forbud mod bebyggelse.
Annemarie Christensen oplyste, at der ikke er fredskov på arealet. Buderupholm Statsskovdistrikt har oplyst, at der ikke er indvendinger mod det ansøgte.
Mariagerfjord Kommune havde ingen bemærkninger til det ansøgte, der ligger i landzone.
Nævnet voterede og besluttede at imødekomme projektet således, som det er
forelagt nævnet, idet den angivne benyttelse forudsættes som bebyggelsens
eneste formål.
De mødende blev klagevejledt.

Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydostlige del, Bad ehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 50, mail: udbdomstol.dk / kcadomstol.dk.

Mariagerfjord Kommune,

att. Per Sørensen
Nordre Kajgade 1,
9500 Hobro.

Aalborg, den 17. juni 2014.

Vedr. FS 6/2014:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende
overdækning for derved at indrette garage samt inddrage eksisterende
garage til bolig på matr.nr. ib Lånhus, Oue, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 og 28. januar 1966 om
fredning af Kielstrup Sø.

Ved brev af 11. marts 2014 har De på vegne ejeren af ovennævnte ejendom
under Deres j.nr. 20140154 anmodet om fredningsnævnets tilladelse til at
inddrage eksisterende garage til bolig samt til at opføre en ny garage.
Nævnet afloldt den 26. maj 2014 besigtigelse og forhandling i sagen. Kopi
af protokoltilførsel vedlægges til orientering.
Nævnet tog ikke stilling til inddragelse af eksisterende garage under bolig,
idet det ligger uden for nævnets kompetence. Der toges derfor kun stilling
til opførelse af en ny garagebygning.
Som det fremgår kunne nævnet dispensere til det ansøgte.
Tilladelse, der er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I og
2 kan inden 4 uger fra modtagelse af denne afgørelse påklages til Natur- og
Milj øklagenævnet.
Klagevej ledning vedhæftes. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
udnyttes inden 3 år.
Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser fra andre myndigheder, idet
omfang sådanne tilladelser måtte være fornødne før arbejdets udførelse.

Torben Bsen.
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Kopi fremsendes til:
1. Holger L. Holm,
2. Danny Juul Jensen,
3. Naturstyrelsen, København, 4112- 02267,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ole Guldberg,

6. Dansk Ornitologisk Forening, København,
7. Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,

8. Bodil Otzen

Fredningsnævn

SYD

Klagevejledning
Afgørelsen kan påldages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Illagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparirfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og orgaiisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, nåi afgørelsen berører sådanne interesser.
Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del, som videresender klagen til
Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens
behandling. Du får kopi affredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.
Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling al klagen, at der indbetales et
gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kl. for privatpersoner og 3.000 kl. for alle andre
klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Klager modtager en opkrævning på gehyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling al gebyret.
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ilcke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen al klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hj emmeside.
Gebvret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påldagde afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i Hagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
De bemærkes, at hvis den eneste ændring al den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for
ef’terkommelse al afgørelse som følge al den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet,
tilbagebetales gebyret dog inke.
Fristen for eventuelt søgsmåJ ved domstolane er 6 måneder, jf.

§ 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Mandag, den 26. maj 2014 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlige del besigtigelse og forhandling i

FS 6/2014:
Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende
overdækning for derved at indrette garage samt inddrage eksisterende
garage til bolig på matr.nr. ib Lånhus, Oue, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 28. maj 1962 og 28. januar 1966 om
fredning af Kielstrup Sø.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Holger L. Holm og det kommunalt udpegede
medlem Danny Juul Jensen.
For Naturstyrelsen. København mødte Søren Hansen.
For Mariagerfjord Kommune mødte Per Sørensen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Alan Phipps,
Ejeren Bodil Otzen var mødt.
Der blev fremlagt:
Ansøgning af 11. marts 2014 fra Mariagerfjord Kommune med bilag 1-7,
Udtalelse af 1. april 2014 fra Naturstyrelsen, København.
Nævnsforrnanden orienterede om fredningskendelsen. hvorefter der på
denne ejendom ikke uden fredningsnævnets godkendelse må ombygges,
ligesom den projekterede bebyggelse skal afstemmes efter naturen.
Ejendommen er beliggende i Natura 2000 område. Naturstyrelsen har
vurderet, at det nu ansøgte ikke er placeret på på arealer, hvor der er
registreret naturtyper fra udpegningsgrundlaget, ligesom det er vurderet, at
det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer om projekter
kan påvirke Natura 2000 området i væsentlig grad eller medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle-eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af Habitatdirektivet bilag IV.
Ejeren oplyste, at hun erhvervede ejendommen i 1998. Hun har siden da
ikke ændret på bygningskroppen. Hun ved, at der i 1975 blev tilladt
udvidelse med en tilbygning. Der er i 2004 af fredningsnævnet meddelt
tilladelse til den nuværende tagbeklædning.
Hun ønsker nu at inddrage den eksisterende garage til beboelse og derfor
bag ved hovedhuset som vist på sagens bilag 2 at etablere en ny garage. Den
vil blive en forlængelse af eksisterende halvtag og støtternur og vil blive på
Ca. 42 m2. Taget bliver fladt som på hovedhusets tilbygning med
lysgennembrydeligt termotag samt en træfront med skydedør. Hun mener, at
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bygningen kun vil være synlig fra vejen på en kort strækning.
Danmarks Naturfredningsforening og Mariagerfj ord Kommune havde ingen
indvendinger mod det ansøgte.
Nævnet voterede og tilkendegav, at det kunne tillade det ansøgte, der vil
blive i samme felt som det eksisterende murværk uden forbehold for
Natura2000-området.
Ejeren blev anmodet om at indsende målfaste tegninger.
For så vidt angår den ændrede anvendelse af den eksisterende garage til
fremtidig beboelse havde nævnet ingen bemærkninger, idet en sådan
ændring ligger indenfor den tilladte anvendelse.
De mødende klagevejledtes.
Sagen sluttet.

Torben BfbjWrg(ielsen.

Fredningsnævnet for Nordjylland,
Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mai!: nordjyIlandsyd@fredningsnaevn.dk.

Mariagerfj ord Kommune,
Afdeling Teknik & Byg,
Østergade 22,
9510 Arden.

Aalborg, den 3. juni 2015

FS 14/2015:
Ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus efter nedrivning
af eksisterende sommerhus på Bakkestien 2, Kielstrup.

Fredningsnævnet har den 12. marts 2015 fra Mariagerfj ord Kommune på
vegne ejeren af matr.nr. 8a Kielstrup by, Oue, Kasper Koch Pedersen,
modtaget en ansøgning om tilladelse til efter nedrivning af eksisterende
sommerhus at opføre et nyt og større.
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 28. januar
1966 om fredning af arealer ved Kielstrup sø, og fredningsnævnet skal der
for meddele dispensation, hvis det ansøgte skal gennemføres.
Fredningsnævnet har behandlet sagen i et møde med besigtigelse den 11.
maj 2015 og har besluttet at meddele dispensation på nærmere vilkår. Be
grundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets
afgørelse.
Sagens baggrund
Fredningen har i sin helhed til fonnål at skabe mulighed for, at det offentlige
kan nyde udsigten over det smukke uberørte terræn, specielt set fra partiet
omkring Lundshøj, fra vejen lige nord for Karlsmølle, fra vejen over Laan
hustangen og fra fjordsiden. Ejendommen, matr.nr. 8a Kielstrup by, Oue er
derudover omfattet af fredningskendelsens servitut III, hvorefter der er for
bud mod bebyggelse. Fredningsnævnet kan meddele tilladelse, hvis der er
fremsendt beskrivelse af byggeriet og situationspian.
Af det fremsendte materiale fremgår, at det nye sommerhus bliver på 50 m2
med en overdækket terrasse mod syd på ca. 20 m2.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Sagen har været behandlet i et møde med besigtigelse den 11. maj 2015.
I mødet deltog nævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede
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medlem Danny Juul Jensen.
For Mariagerfj ord Kommune deltog Isabell Arani Mortensen, Camilla Lyks
høj og Karen Thorsen.
Desuden var Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret.
Ejeren af ejendommen oplyste supplerende, at det eksisterende hus incl, et
udhus også er på Ca. 70 m2. Han vil forlænge med terrasse mod syd, således
at huskroppen får samme længde som i dag medregnet udhuset, beliggende
mod syd. Huset vil samlet set blive smallere end i dag: 5 meter bredt mod i
dag 7,60 meter. Han har tænkt at opføre huset i mørke mursten udvendigt og
med mørkt tag. Ved udbygningen mod syd skal der fjernes et enkelt større
træ vest for huset samt moreltræer og krat, men huset vil fortsat være skær
met afslørende beplantning.
Ejeren erklærede, at alle materialer, der anvendes, vil blive i afdæmpede og
ikke-iøjnefaldende farver.
Naturstyrelsen har i udtalelse af 23. april 2015 anført blandt andet, at
Det ansøgte er beliggende i et område omfattet affredningens servitut III,
hvoraffølgende bestemmelse gælder:
“Kun forbud mod bebyggelse, men ej mod traditionelt landbrug eller
skovbrug
“.

Ejendommen er beliggende i landzone og er i BBR noteret som et sommer
hus på 36 m2 opført i 1950. Udhuset er i BBR noteret med et areal på 16
m2.
Om Natura 2000 oplyses det. at ejendommen er beliggende i Natura 2000område nr. 22 Kielstrup sø, der udgøres af Habitatområde H22.
Det er Naturstyrelsens vurdering at det ansøgte ikke kan påvirke Natura
2000 området negativt i væsentlig grad, som følge af, at der ikke er kortlagt
naturtyper fra udpegningsgrundlaget med en beliggenhed sammenfaldende
med det ansøgte. Det ansøgte kan efter samme vurdering ikke medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter,
der fremgår af habitatdirektivet bilag IV.
Mariagerfjord Kommune havde ingen indvendinger mod det ansøgte og
fremhævede, at ejeren ud over de detaljerede tegninger, der allerede forelig
ger, vil fremsende detaljer også om materiale- og farvevalg mv. over bygge
riet, men at han af praktiske grunde havde villet afvente om han fik tilladelse
af fredningsnævnet. Det er i skrivelse af 12. marts 2015 til fredningsnævnet
oplyst, at det eksisterende sommerhus er på 36 m2 med et udhus på 16 m2,
hvorimod det nye vil blive på 50 m2 og med en overdækket terrasse på 19
m2.
Danmarks Naturfredningsforening havde ingen indvendinger, men henviste
til fredningskendelsen, hvorefter der skal foreligge en materiale- og farve-
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beskrivelse samt en situationspian.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningen ved Kielstrup sø indeholder forbud mod bebyggelse, og fred
ningsnævnet skal derfor behandle sagen, når der ansøges om efter nedriv
ning at genopføre et sommerhus.
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan
dispensere fra en fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stri
de mod fredningens formål. Af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 fremgår
endvidere, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning
i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller bety
delige forstyrrelser af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet kan efter de nævnte bestemmelser dispensere til det ansøg
te, der hverken ved sin størrelse eller beliggenhed i fredningen og tæt på an
den bebyggelse, er skæmmende i forhold til indsigt fra eller udsigt til søen,
ligesom den slørende beplantning opretholdes.
Fredningsnævnet besluttede på mødet at udskyde en endelig tilladelse til eje
ren havde fremsendt materiale- og farvevalgsoplysninger, idet det ifølge
fredningsbestemmelserne er en forudsætning for nævnets godkendelse, at
disse oplysninger foreligger skriftligt.
Efterfølgende er disse oplysninger, som i hovedtræk blev afgivet mundtligt
under mødet, ved mail af 18. maj 2015 fra kommunen fremsendt til nævnet
ved formanden. Herunder er det oplyst, at det nye sommerhus’ facader be
klædes med sorte Hardie Plank og taget med sorte B&C betonsten. I øvrigt
bliver materialevalget lignende det nu eksisterende.
Dispensationen meddeles derfor nu hermed uden forbehold.
Såfremt byggeprojektet kræver andre tilladelser end fredningsnævnets, på
hviler det ejeren selv at indhente sådanne tilladelser.
Arbejdet må ikke iværksættes før klagefristens udløb.
Klagevej ledning medfølger.

Torben Bei’g Nisen
fmd.
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Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens

§ 86:

• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne
interesser.
Hvis Du ønsker at klage over denne afgørelse, kan Du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,
naturbeskyttelseslovens § 88, stk. I.

jf.
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Denne afgørelse sendes til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poul Roesen,
Danny Juul Jensen,
Naturstyrelsen, København,
Mariagerfjord Kommune, att: Isabell Arani Mortensen,sagsnr. 02.34.02P19-1 14-15
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund,
Dansk Omitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening vi Thorkild Lund,
Kasper Koch Pedersen

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del
(nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461)

Aalborg, den 6. marts 2017

FN-NJS-31-2016: Ansøgning om bygning af læskur til kreaturer på Houtvedvej.
Fredningsnævnet har den 25. oktober 2015 fra Mariagerfjord Kommune modtaget udtalelse om
ansøgning om tilladelse til at opføre et læskur til kreaturer på matr.nr. 1z Ouegård Hgd., Oue,
beliggende Houtvedvej 8, 9500 Hobro. Ansøgningen er indsendt af ejeren, Eddie Jensen.
Fredningsnævnet meddeler afslag på det ansøgte.
Begrundelsen fremgår nedenfor under afsnittet – Fredningsnævnets afgørelse.
Sagens omstændigheder
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. januar 1966 om fredning af
Kielstrup sø med nærmeste omgivelser, samt af nyt forslag til fredning af Bakkelandet omkring
Kielstrup sø, offentliggjort den 20. januar 2017, hvilket forslag har til formål at bevare arealerne i
naturtilstand samt med bestemmelser om, at der ikke må opføres bygninger bortset fra bygninger,
der er nødvendige til drift af landbrug, skovbrug og erhvervsfiskeri. I disse tilfælde skal placering
og udformning godkendes af fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening.
Af den eksisterende fredning fremgår det, at det generelle formål navnlig er ”at skabe mulighed for
det offentlige til at nyde udsigten over det smukke uberørte terrain”. Den omhandlede ejendom er
beliggende i det område, der er benævnt servitutområde III. I dette område gælder der forbud mod
bebyggelse, men ikke mod landbrug. Hvor driften af en landbrugsejendom taler afgørende for
opførelse af en bygning, skal dette dog kunne ske med fredningsnævnets godkendelse.
Kommunen har oplyst, at det ansøgte læskur er på 96 m2, samt at det placeres syd for eksisterende
lade/maskinhal og opføres i stålplader. Den største del af ejendommen – bortset fra den nordlige del
af ejendommen – ligger inden for Natura 2000 områder. Det vil sige at de eksisterende bygninger
samt det ansøgte læskur ligger indenfor Natura 2000 område. Den omhandlede bygning ligger ikke
indenfor beskyttet natur. I forhold til Natura 2000-området er det ikke Mariagerfjord Kommunes
vurdering, at opførelsen af et læskur til kreaturer vil være i strid med forpligtelserne. Den valgte
placering påvirker således ifølge kommunen ikke kortlagt habitatnatur, og kommunen vurderer
heller ikke, at arealet er levested for bilag IV-arter.
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 21. november 2016. I
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det
ministerielt udpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul
Jensen. For Mariagerfjord Kommune mødte Isabell Arani Mortensen. For Danmarks
Naturfredningsforening mødte Frans Julin. Ejeren, Eddie Jensen var mødt.
Ejeren oplyste, at det ansøgte læskur vil blive erstatning for et nu nedrevet skur beliggende et andet
sted på ejendommen, der lå tættere på stuehuset og langt lavere end det nu ønskede. Den nu

ønskede bygning ligger tættere på, hvor dyrene dagligt går. Bygningen vil blive med halvtag og
åbning i siderne, så dyrene kan gå ind og igennem. Højden bliver på 3,5 meter og beklædningen
skiveskåret fyr eller lærk. Taget bliver matsort stål. Han påtænker, at bygningen kan opføres med
sokkel 30-40 cm. under terræn.
Danmarks Naturfredningsforening påpegede, at det er vigtigt, at bygningen ikke kan ses fra søen.
Bygningen kommer til at ligge højt og langt fremme og derved efter al sandsynlighed meget synligt.
Spørgsmålet om en anden placering af bygningen blev drøftet, og sagen udsattes på kommunens
fremsendelse af luftfotos til oplysning om, hvor fredningsgrænsen forløber set i forhold til det sted,
der søges om at opføre skuret samt i forhold til den tæt på beliggende lade/maskinhus.
Kommunen har efterfølgende fremsendt de ønskede oplysninger og har oplyst, at bygningen ikke
kan placeres på den del af ejendommen, der ikke er fredet, idet den vil ligge for langt fra
hovedbygningen til, at der kan gives dispensation.
Danmarks Naturfredningsforening har i mail den 5. februar 2017 bemærket, at da den planlagte nye
placering ligger højere end den tidligere nedrevne stald, vil det være bedre at bruge den eksisterende
bygning, der allerede ligger i samme område, men mere tilbagetrukket fra Kielstrup sø, eller at
opsætte den nye stald på samme side af tilgangsvejen som den ældre bygning. Samtidig gøres der
opmærksom på, at Danmarks Naturfredningsforening ikke ønsker en bygning med stålplader, men
at en bygning i et sådant fredet område på et højtliggende areal bør være bygget af træ i mørke
farver.
Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforening bemærket yderligere, at den ansøgte placering
stort set er det højeste sted i hele det aktuelle område.
Ejeren har i mail den 17. februar 2017 oplyst, at ejendommen er en landbrugsejendom, samt hævdet
at det ansøgte vil ligge lavere end maskinhuset, der er beliggende 10 meter derfra. Derudover
bemærker han, at han ønsker at bygge med træsider og ståltag med elpaneler.
Mariagerfjord Kommune har ikke kommenteret sagen yderligere.
Sagen har efterfølgende været behandlet skriftligt i fredningsnævnet.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af Kielstrup sø med nærmeste omgivelser, samt forslag til fredning af Bakkelandet
omkring Kielstrup betyder, at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et
internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper
og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.
Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte
ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der
er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle
livsstadier.
Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet finder imidlertid, at den nu ansøgte bygning vil komme til at ligge fremskudt,
meget højt i terrænet og dermed blive særlig iøjnefaldende i det fredede område, hvor det
væsentligste hensyn netop er at sikre udsigterne med uberørt natur. Dermed må bygningen anses for
at være i strid med fredningens formål.
Der lægges ved afgørelse endvidere vægt på, at den bygning, som angiveligt er blevet nedrevet,
efter det oplyste har ligget betydeligt lavere og mindre iøjnefaldende i terrænet. Da der ydermere
ikke er oplyst tvingende grunde til den nu ønskede placering, kan fredningsnævnet ikke dispensere
til det ansøgte.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og
miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1. Poul Roesen,
2. Danny Juul Jensen,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Mariagerfjord Kommune, att. Isabell Arani Mortensen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Eddie Jensen

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 22. marts 2018
FN-NJS-1-2018: Ansøgning om skovplantning ved Kielstrup.
Fredningsnævnet har den 9. januar 2018 fra HedeDanmark A/S ved Bo Tandebæk Kristiansen på
vegne Frank Gade modtaget en ansøgning om tilladelse til at plante skov på matr. nr. 2k Kielstrup
by, Oue.
Fredningsnævnet har efter høring af interesserede parter behandlet sagen som formandsafgørelse i
medfør af forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5.
Fredningsnævnet har besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte. Begrundelsen er anført nedenfor.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. januar 1966 om fredning af
Kielstrup sø med nærmeste omgivelser, der har til formå at sikre udsigten ud over Kielstrup sø,
navnlig fra Lundshøj og fra vejen lige nord for Karls Mølle samt fra Laanhustangen. Ejendommen
er omfattet af fredningens servitut III, hvoraf fremgår, at der ikke er forbud mod bebyggelse eller
traditionelt landbrug eller skovbrug. Endvidere er ejendommen omfattet af det af Danmarks
Naturfredningsforening den 1. november 2016 rejste forslag til fredning af Bakkelandet omkring
Kielstrup sø, der er en tilstandsfredning, der har til formål:

At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder fastholde og om muligt
øge de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og udsigtsmulighederne,

At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for planteog dyrelivet,

At sikre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i
fredningsområdet,

At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som
området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for
Natura2000 område 22, Kielstrup sø.
Forslaget har bestemmelser om, at alle lysåbne arealer, som fremgår af fredningsforslagets kortbilag, skal opretholdes som sådant, og de må ikke tilplantes med træer og buske. Der må således
ikke tilplantes med udsigtshæmmende afgrøder som juletræer, energipil og lignende.
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at der ønskes tilplantet med ca. 2,87 ha løvskov, og at skoven
tinglyses som fredskov.
Mariagerfjord Kommune har i mail af 11. januar 2018 blandt andet anført:
”Kommunen vurderer ikke, at der er noget i servitutten, der er til hinder for at rejse skov på
arealet. Fsva. det landskabelige formål med fredningen, vurderer kommunen, at tilplantning af

det ansøgte areal, ikke vil medføre nogen form for negativ påvirkning af de væsentligste
landskabelige karaktertræk i området. Arealet kan ses fra nord fra Houtvedvejen. Fra
Houtvedvej mod syd ses eksisterende skov, og det vurderes, at det ansøgte skov vil falde
naturligt ind i dette landskabsbillede, da det ligge i en ”lomme” med skov på begge sider.”
Om Natura 2000 og Habitatdirektivet bemærker kommunen, at den ansøgte skovrejsningsareal er
beliggende i Natura 2000- og Habitatområde nr. 22 Kielstrup sø. Arealet er for tiden et ikke
naturbeskyttet engareal, og det er ej heller en habitatkortlagt naturtype. Målsætning med natura
2000-området er at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. På
udpegningsgrundlaget findes arter som Skæv- og Kildevældsvindelsnegl, Stor vandsalamander samt
Gul Stenbræk. Det vurderes at ingen af de nævnte arter vil blive påvirket af en ændring af arealet fra
drevet eng til løvskov. Det vurderes yderligere at skovrejsning på ansøgte areal ikke vil påvirke
nogen af de nævnte naturtyper der er på udpegningsgrundlaget.
Danmarks Naturfredningsforening, der er forslagsstiller til fredningsforslaget, har i mail af 5.
februar 2018 oplyst, at der ikke er bemærkninger til det ansøgte.
Fredningsnævnets afgørelse:
Fredningen af arealer ved Kielstrup Sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Det fremgår endvidere af
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en
fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer
en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til
loven, i alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en
dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Fredningsnævnet lægger ved de fremkomne oplysninger til grund, at det ansøgte ikke vil stride mod
den eksisterende frednings eller fredningsforslagets formål og kan derfor meddele dispensation til
den ansøgte skovrejsning.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende
hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

Adressaten for afgørelsen,

ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

offentlige myndigheder,


en berørt nationalparkfond,

lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur
og miljø, og

landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017.
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside
www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et
afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere, af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen

Denne afgørelse sendes til:
1.
Poul Roesen,
2.
Danny Juul Jensen,
3.
Miljøstyrelsen, København,
4.
Mariagerfjord Kommune, att. Kenneth Jensen,
5.
Danmarks Naturfredningsforening, København,
6.
Danmarks Naturfredningsforening v/ Ole Guldberg,
7.
Dansk Ornitologisk Forening, København,
8.
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,
9.
Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, København,
11. Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
12. HedeDanmark A/S ved Bo Tandebæk Kristiansen,
13. Frank Gade.

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,
Telefon 9968 8461,
Mail: nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk

Den 25. september 2018

FN-NJS-28-2018: Sag om udvidelse af sommerhus og lovliggørelse af skur.
Fredningsnævnet har den 13. juni 2018 fra Mariagerfjord Kommune modtaget udtalelse om ansøgning om
tilladelse til at foretage tilbygning til det eksisterende sommerhus samt inddrage eksisterende overdækket
terrasse på matr.nr. 8n Kielstrup by, Oue, beliggende Bakkestien 2, Kielstrup, 9500 Hobro. Ansøgningen er
indsendt af Peter Kongensgaard på vegne ejeren, Kasper Koch Pedersen. Ved tillæg til ansøgningen af 20.
juni 2018 har Mariagerfjord Kommune indsendt ansøgning om lovliggørelse af et skur på matr.nr. 8a
Kielstrup by, Oue, beliggende på samme adresse.
Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at udsætte sagens endelige afgørelse.
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.
Sagens baggrund
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 28. januar 1966 om fredning af arealer ved
Kielstrup sø, der har til formål at skabe mulighed for, at det offentlige kan nyde udsigten over det smukke
uberørte terræn, specielt set fra partiet omkring Lundshøj, fra vejen lige nord for Karlsmølle, fra vejen over
Laanhustangen og fra fjordsiden. Ejendommen er derudover omfattet af fredningsafgørelsens servitut III,
hvorefter der er forbud mod bebyggelse. Fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis der er
fremsendt beskrivelse af byggeriet og situationsplan.
Ejendommen er endvidere omfattet af forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup sø, fremsat 1.
november 2016 , der er en tilstandsfredning, som har til formål:





Bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge de åbne
arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne,
At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemuligheder for plante- og dyrelivet,
At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt muligheder for at færdes og opholde sig i
fredningsområdet,
At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, om området er
udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura2000 område
22, Kielstrup sø,

Forslaget har bestemmelser om, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder, jagthytter
og lignende. Forbuddet omfattet tillige legeredskaber, terrasser, drivhuse og andre faste indretninger uden
tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Disse konstruktioner kan opføres på arealer, der på
fredningskortet har signatur af have-gårdsplads-areal.
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Tilbygning til og udvendig ombygning af eksisterende bygninger kræver tilladelse fra fredningsnævnet med
hensyn til placering, størrelse og udformning, incl. materiale- og farvevalg.
Det fremgår af materialet, at fredningsnævnet den 3. juni 2015 meddelte dispensation til efter nedrivning
af da eksisterende sommerhus at opføre et nyt på 50 m2 og med en overdækket terrasse på ca. 20 m2.
Materialevalget var dengang facader af sort Hardie Plank og taget var med B&C betonsten.
Det nu ansøgte oplyses at være en tilbygning indeholdende to værelser, der tilbygges på nordgavl, samt
flytte endegavl fra overbygget terrasse til sydenden af huset. Efter tilbygning vil sommerhuset være på 102
kvm hvor nu på 50 kvm (+ overdækket terrasse) og derfor noget mere brugbart for flere personer. Om
materialer er det oplyst at de vil være de samme som på det eksisterende hus.
Derudover er der ansøgt om lovliggørelse af et opført skur på 9,4 m2 beliggende på matr.nr. 8a. Det blev om
materialer oplyst, at det er med udvendig beklædning med antracit gråmalet træbeklædning lodret og
vandret, medens tag og bagside er tagpap.

Det er under behandling af den tidligere sag oplyst, at ejendommen er beliggende i Natura2000-område og
det var da Miljøstyrelsens vurdering, at det da ansøgte ikke ville påvirke Natura2000-området i væsentlig
grad som følge af, at der ikke er kortlagt naturtyper på udpegningsgrundlaget med beliggenhed
sammenfaldende med det ansøgte. På samme måde kunne det da ansøgte heller ikke medføre
beskadigelse af plantearter eller yngle – eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Mariagerfjord Kommune har i forbindelse med behandling af denne ansøgning udtalt, at sommerhuset
ligger isoleret fra områdets naturarealer og at der ikke er kortlagt natur i nærheden. Da der heller ikke er
fundet bilag IV arter på ejendommen, har den ingen bemærkninger til projektet.
Fredningsnævnets behandling af sagen
Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 20. august 2018. I besigtigelsen
deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerielt udpegede
medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul Jensen. For Mariagerfjord
Kommune mødte Tommy Fransgaard og Janneth Bjergfelt. For Danmarks Naturfredningsforening mødte
Alan Phipps. Ejeren var mødt sammen med Peter Kongensgaard.
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Mariagerfjord Kommune havde ingen bemærkninger til lovliggørelse af det opførte skur, og bemærkede
vedrørende resten af ejendommen, at kommunen afventer behandling af også andre tilladelser end
fredningsnævnets.
Danmarks Naturfredningsforening gav udtryk for bekymring for præcedens, dette også selv om
ejendommen er beliggende tæt på fredningsgrænsen og bybebyggelse. Det bør være et vilkår for eventuel
dispensation, at der opretholdes skærmende beplantning.
Fredningsnævnets afgørelse
Fredning af arealer ved Kielstrup sø og forslag til fredning af Bakkelandskabet omkring Kielstrup sø betyder,
at det ansøgte projekt kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens
formål.
Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation,
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i
alle livsstadier. Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid
med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.
Nævnet tilkendegav, at den ansøgte udvidelse af bebyggelsen er for stor og tilkendegav, at der vil kunne
forventes dispensation til en tilbygning i en størrelsesorden ca. halvt så stor som det ansøgte. Derudover vil
det blive et vilkår, at der etableres skærmende beplantning i samråd med Mariagerfjord Kommune. Nævnet
afslår således ansøgningen om bygningsudvidelse i den foreliggende form.
Nævnet kunne efter en samlet vurdering dispensere til lovliggørelse af det eksisterende skur under
forudsætning af, at dette vedblivende dækkes af passende skærmende beplantning, hvis art og stand
vælges i samråd med Mariagerfjord Kommune.
Klagevejledning
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter,
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
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Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond,
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,
rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager,
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage,
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljøog Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder,
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Torben Bybjerg Nielsen
Denne afgørelse sendes til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Poul Roesen,
Danny Juul Jensen,
Miljøstyrelsen, København,
Mariagerfjord Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening, København,
Danmarks Naturfredningsforening v/ Kaj Edlund,
Dansk Ornitologisk Forening, København,
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thorkild Lund,

9.
10.
11.
12.
13.
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Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
Friluftsrådet, centralt,
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg,
Peter Kongensgaard,
Kasper Koch Pedersen.

