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Vedr. ansøgning om nedrivning af avlsbygninger på ejendommen Møjensvej 125, 9800 Hjørring. 

 

Ejendommen på adressen er en mindre, smuk og helstøbt firelænget gård, som i vores optik er beva-

ringsværdig i sin helhed, selv om SAVE-vurdering sker bygning for bygning. Stuehuset fra 1930 er ud-

peget som bevaringsværdigt med en høj bevaringsværdi (2). Avlsbygningerne, der synes bygget efter én 

tegning, er noget ældre. De indrammer gårdspladsen med tre sammenbyggede længer. Laden er mod 

gårdspladsen er forsynet med et fint motorhus fra 1922. Avlsbygningerne er delvis udpeget bevarings-

værdige med en bevaringsværdi (3). 

 

FBL-Hjørring har som grundholdning, at nedrivninger af bevaringsværdige huse bør vurderes grundigt 

og fra flere forskellige vinkler.  

 

Vi vil fremføre disse synspunkter:   

• Gården står meget intakt og oprindelig og er et af de fineste eksempler på en ejendom af denne 

type i kommunen.    

• Den fremstår med meget høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. 

• Ved den seneste revision i 2012 af de bevaringsværdige bygninger i den gamle Sindal Kom-

mune var bygningerne meget velholdte.  

• Ganske vist kan der nu konstateres en skade i taget mellem lade og staldbygning (den bevarings-

værdige) og et hul i den modsatte stald. Disse skader er således af nyere dato og synes i dag at 

være de eneste svagheder af betydning ved anlægget. (Kun besigtiget på afstand og på luftfoto). 

• En nedrivning af avlsbygningerne vil fjerne et fint gårdmiljø og gøre stuehusets udpegning som 

bevaringsværdigt irrelevant. 

 

FBL-Hjørring vil anbefale, at denne ansøgning om nedrivning ikke imødekommes. I stedet vil vi opfor-

dre til, at der findes økonomiske midler – via puljer eller på anden vis – til at støtte istandsættelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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