Slots-gKuryenFjøad1480NykbinglsterTfo3952
post@lk.dwSide2

[Offentliggjort den 8. oktober 2021]

Slots- og Kulturstyrelsen

Fejøgade 1
4800 Nykøbing Falster
Telefon 33 95 42 00
post@slks.dk
www.slks.dk

8. oktober 2021
Jour. nr.: 21/03154

Ophævelse af fredningen af nedrevet hønsehus på Dorf Møllegård
Afgørelse
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det nedrevne
hønsehus på Storskovvej 39, 9330 Dronninglund, Dorf Møllegård, matr.nr. 30a, Neder
Dorf Fjerding, Dronninglund, Brønderslev Kommune.
Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer.
Fredningen af Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård omfatter herefter:
Vandmøllen (1800-tallet) og møllegården bestående af stuehuset (1925), kostalden,
heste- og svinestalden, laden (1914-25) og motorhuset samt den pigstensbelagte
gårdsplads.

Baggrund
Slots- og Kulturstyrelsen underrettede jer i brev af 17. maj 2021 om udtalelsen fra Det
Særlige Bygningssyn. I fik samtidig lejlighed til at komme med bemærkninger til den
påtænkte fredningsophævelse. Forslaget om den delvise ophævelse af bygningsfredningen har endvidere været i offentlig høring.
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil.

Begrundelse
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at nedrivningen af hønsehuset er et beklageligt
indgreb i den kulturhistoriske helhed på Dorf Møllegård og et klart tab for den
fortælleværdi, som knytter sig til det samlede bygningskompleks. Da der imidlertid
ikke foreligger tilstrækkeligt dokumentationsmateriale til, at hønsehuset kan
rekonstrueres, har styrelsen besluttet at lade det udgå af fredningen.
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Styrelsen vil opfordre til, at formen på den ny depotbygning tilpasses, så den – i lighed
med det tidligere hønsehus – respekterer gårdens bygningshierarki.

Klagevejledning
I kan klage til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, hvor beslutningen er offentliggjort på styrelsens hjemmeside,
https://slks.dk/omraader/kulturarv/bygningsfredning/fredning-saadan-foregaar-det/nyefredninger-ophaevelser-mv/. Offentliggørelserne på hjemmesiden er sorteret alfabetisk
efter, hvilken kommune ejendommen ligger i.
Klagen skal indgives skriftligt til Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen sender klagen
videre til Kulturministeriet sammen med den påklagede afgørelse og det materiale, der
er indgået i sagens bedømmelse. Klagen kan sendes på e-mail til: bygogplan@slks.dk
eller med post til Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fejøgade 1, 2. sal.,
4800 Nykøbing F.

Offentlig bekendtgørelse og tinglysning
Slots- og Kulturstyrelsen vil foretage offentlig bekendtgørelse af beslutningen på sin
hjemmeside www.slks.dk og tinglyse det ændrede fredningsomfang. Styrelsen sender
en kopi af tinglysningen, når den foreligger.

