
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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Rektangel
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\~rhandlin6sprotokollen for FredningsnI;.Cvnetfor Hj ørring Amtsraadskreds.
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Aar 1923 den 6. August Em. Kl. 3 mødte Fredningsnævnet for
Hjørring Amtsraadskreds, nemlil3 Formanden Dommer O.C.Knudsen af Sæby,
Amtsraadsmedlem Chr. Ugilt aI Overugilt og Lærer P.I~.Røysig af Hal-
lund Skole .

.................. . ......... ...
Ved samme Lejlighed paaviste Lærer Rørsig paa Matr. Nr. 5q

og 140, der ligeledes tilhører 0. Drønderslev-Hallurld Kommune, 12

mange hundredaarige gamle Hulveje omsluttet af 3 nuvc:;rendebrugelige
Veje og erklærede Sogneraadsformand Dahl paa SJgneraadets Vegne at
v~re villig til at frede de nævnte Hulve~e, hvorefter følgende

F o r l i g

blev indgaaet:
De paa ~,latr.Nr. 5q og 140 af lIallund Sogn beliggende 12

:3amle Hulveje, der omsluttes af 3 nuværende brugelige \feje, oliver at
frede saaledes, at de ikke tilplantes, men bevares i deres naturlige
~ilstand.

O.C.Knudsen Ohr. Ugi-lt J.P.DahlP.M.Rørsig
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Ejerlav: BallundBy

Sogn: Hallund

..
Cl>

A.m· : Hjorring

1:,00

)(atr. nr. jq J 374A ml, heraf Tej 2260 ml
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