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IYY-3V
, af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Holbæk Amtsraadskreds.

Aar 1934 Torsdagen den l6.August Formd. Kl.lO 3/4 holdt
Naturfredningsnævnet for Holbæk Amt, bestaaende af Formanden,
Birkedommer Brendstrup, Forligskommissær Kr.Jensen, Kollekolle,
og Medlemmet for Nordby Sogn, Malermester Johnsen, Nordby, Møde
i Nordby Bakker,
hvor da foretoges:
N.f.H.Nr.64-1934 Dywelstenen, Nordby, Issehoved.

Angaaende denne Sten findes i Lærer Jon Sigurds Bog om
Samsø, udgivet af Samsø Turistforening, pag. 57, følgende Oplys-
ninger,i"Modsvarende Langdalen gaar Østerlande Issehovedvejen,
hvor omtrent l km fra Nordby den store ttDywelsten"-eller"Børne-
stenen" (en Overligger fra en Stenaldergrav) ligger henslængt.
Her skal unge Koner have haft travlt, ofrede hun Stenen Grovbrød,
velsignedes hun med en Pige, men henlagde s der "Smaabrød" d.v.s.
Sigtekage, fik hun en Dreng."

Da Naturfredningsnævnets to førstnævnte Medlemmer i anden
Anledning var paa Samsø, fremkom der saavel fra det tredie Medlem,
Maler Johnsen, som fra Ejeren af Matr.Nr.34~ af Nordby, Gaardejer
Aage Pilgaard Jørgensen, paa hvis Grund Stenen ligger, Ønske om

I

at faa den nævnte iSten fredet.
Der fremlagdes: Panteattest for Matr.Nr.34~ Nordby (a).
Den fandtes liggende ikke langt fra den offentlige eller

halvoffentlige Vej mod Nordøst fra Nordby ad Issehoved til.
Den havde i sin nuværende Stilling en omtrent plan Overflade

paa ea 4 m2• Længden af den sydlige Del fra øst til Vest var
ea 2~ m og kantede i en flad Spids mod Nord. Der var fra Over-
fladen og ned til en Fordybning i Jorden, hvori Stenen ligger,
ea 2 m. - Stenen var væsentlig mindre i Omfang forneden end fOr-
oven, tilsyneladende gik den et Stykke ned i Jorden.

Saavel paa Grund af d~ns Størrelse som paa Grund af et Sagn,
der gaar om Stenen, var Naturfredningsnævnets øvrige Medlemmer
enige i, at Stenen bør fredes, og bestemte, at Stenen under ingen
Omstændigheder maa fjernes eller beskadiges, end ikke ved Afhug-B
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ning af mindre Dele, alt under Ansvar og Straf efter Naturfred-
'[
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JPaataleretten vedrørende denne Servitut, der bliver at ting- I

\ llyse paa Matr.Nr.34~ af Nordby paa det offentliges Bekostning, I

A
tmiltkOmmerSam •• Turietforening og Naturfredning.nævnet for HO:~ .. '.'1

samt Landbrugsministeriet. r.~ I
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Ejeren, Gaardejer Aage Pilgaard Jørgensen, erk1~rede Sig,~L ~.~.\
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ningslov Nr.245 af S.Maj 1917 § 26.

fuldtud enig heri og ønskede ingen Erstatning.

det ommeldte Forlig.
Aage Pilgaard Jørgensen

Sagen sluttet.
Mødet! hævet,

Brendstrup Kr. Jensen Johnsen
. . . . . . . • r
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-Modtaget I O ~ Ci 2.. O O
Skov· og Naturstyrelsen

af
forhandlingsprotokollen for
Naturfredningsnævnet for
Arhus Amts sydlige Fredningskreds.

2 1 SEP. 1990

LV)
'Vfll'7 'rtl

Den 20. september 1990 traf Nævnet afgørelse i ~
Sag nr. S 20/1990 angående ansøgning om tilladelse til at

etablere et 60 kV kabel på strækningen
Begtrup-Mårup. Kablet passerer strandbe-
skyttelseslinien og Brøndkær-fredningen
samt Dyvelstenen.

I sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget
Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte
medlem, lærer Viggo Thing, og det kommunevalgte medlem,
gårdejer Jørgen øster Kristensen.
Landskabskontoret og Kulturhistorisk kontor har intet haft at
indvende mod det ansøgte.
Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele tilladelse til
det ansøgte, jfr. naturfredningslovens § 34, § ~6 og § 53.

Jørgen Jensen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Efter naturfredningslovens kan Fredningsnævnets afgørelser
indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970
Hørsholm) af bl.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og
anerkendte foreninger og institutioner.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.
En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før
klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller
dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.
Fredningsnævnet for Arhus amts sydlige Frpdningskreds, den 20.
september 1990. /. I, I

Ifr;r.l1l1hv tL,U~'l;Jøtg~n'Jensen.
Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks
Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen.

Miljøministeriet
S~- og Naturstyrelsen
J.nr. SN I ~"/' ~ -000 I
Akt. nr. 79
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