
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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UDSKRIFT
af

uverfredningsn~vnets F0rhandlings- ng Kende1sespr't0knl.

Aar 1919 den 4.M8rts af8~gde (NerfredningsnBvnet
følgende Kendelse i Sagen 3ngaHende Fredning af Bukken "Dyrut"
i lJnsbjerg S'en, f ,rels(3t i Henh'11d til NGtuI'fr()dning~llwens § 16.

I Henhnld til de i Fredningsnevaets Kendelse Rnførte
Grunde vil denne v~re at stadfBste.

'rhi erugtes;
Den af Fredni~g2n.2vnet f Ir U,lbæk Amtsraald~kred~ den

2U.September 1918 afsBcte Kendelse ango~ende Fredning af en Del
af Bakken "Dyret", b"li~.:,gendepaa r,'latr.Jllr.18 c af {,nsbjer..~ Ry
19 Sqgn, stadfæstes .

At efterk,mme under Adferd efter L'wen.

Udskriftens Rigtighed bekreftes.
(Nerfredningsn~vnet, den 4.Marts 1919 •
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/--,Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.
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Aar 1918 den 20. September Em. Kl. 4Y2 holdt Fredningsnæv-
net Møde paa Bakken "Dyret" i Onsbjerg Sogn for efter Degæring af
A/S "Dyret" at behandle Spørgsmaalet om Fredning af nævnte Bakke •
.......... . . .......... .... ........ . ............................

Nævnet optog Spørgsmaalet og afsagde straks saalydende
K e n d e l s e :

Nævnet skønner, at øjeblikkelig Ophør af Grusgravningen i
Bakken "Dyret" er af væsentlig Betydning for Bevarelsen af Bakkens
ejendommelige Skønhed, ~!der bør tilkomme Murermester Stampe Er-
statning for at give Afkald paa lietten til Grusgravning efter Kon-
trakten af 7. September 1908, og ~!denne Erstatning passende kunde
ansættes til 1000 Kr. engang for alle.

Nævnet skønner endvidere, ~!det er af Betydning for Be-
varelsen af Bakkens Skønhed, at den fredes mod Udgravning, Bebyg-
gelse og andre ~oranstaltninger, hvorved Bakkens naturlige Form for-
andres, indenfor de ovenfor nævnte Grænser, som nærmere vil være at
angive ved en Opmaaling og Afmærkning paa Stedet.

T h i e r a g t e s :
Den af Murermester-Stampe, Onsbjerg i Henhold til Kontrakt

af 7. læst 10. September 1908 udøvede Gravning af Grus paa Matr.
Nr. 18e af Onsbjerg bør fra idag ophøre.

Der tilkendes Murermester Stampe i Erstatning 1000 Kr., som
udredes af det Offentlige.

Paa Bakken "Dyret" indenfor nedennævnte Grænser paa Matr. Nr
l8e af Onsbjerg, der senere vil være at afmærke, er Afgravning, Beby~
gelse eller Foretagelse af andre Foranstaltninger, hvorved Bakkens
naturlige Form forandres forbudt. Grænserne er følgende: Mod Syd
Skellet mod Gaardejer Jens Madsens Ejendom. Mod Vest en lige Linie
i Fortsættelse af det vestlige Hegn om Elektricitetsværkets Grund,
mod Nord en Sænkning i Terrænet i ~kellet mellem Pløjejorden og Græs-

Ijorden paa Bakkens Top og mod øst Skellet mod Matr. Nr. 18b af Ons-
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Oplæst.

Chr. Helms Kr. Jensen Poul Jakobsen
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FredningsgrællSer:
sammcnlaldende med Skel

Ikke sammenfaldende med Skel
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Udfærdiget i ~iYJorfs /9PB
Direktoratet for Matrikuls· ..æsenet

Sogn: OO.5tværg

Herred: ..5om.5o

Amt: /lolocpk

Mulestokslorhold: / #000
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