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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1946, den 4.Maj foretog Formanden Besigtigelse af de fredede
Arealer ftNordmarken" paa Læsø.

Samme Dag Kl.ll blev der mellem Enkefru Marie Kirstine Hansen,
født Johansen, Byrum, Læsø, som Ejer af Ejendommen Matr.Nr.5C, sg
og 31b Byrum By og Sogn og Formanden for Fredningsnævnet for Hjørring
Amtsraadskreds truffet Aftale om Fredning af et Egetræ, hvorefter der
den 7.Juni og 19.Juni 1946 af Ejeren og Formanden for Nøvnet blev under-
skrevet saa1ydende

o v e r e n s k o m s t :

Det paa Ejendommen Matr.Nr.5c m.fl. Byrum By og Sogn staaende store
Egetræ skal bevares som fredet. Træet bestaar af 5 Stammer af Omkreds
194 cm, 254 cm, 228 cm, 164 cm og 184 cm, hvilke samles ved Roden.
Omkredsen af Roden er 840 cm. Træet skal stadig holdes tilstrækkelig
fri af omgivende Bevoksning, og der maa ikke paa eller ved Træet an-
bringes noget, som kan skade det. Kommer Træet i en saadan Tilstand,
at der er Fare for dets Fald, skal Fredningsnævnet tilkaldes for at
tage Bestemmelse om, hvorvidt det skal fjernes.

Denne Overenskomst kan uden Udgift for Ejeren tinglyses som servi-
tutstiftende paa ovennævnte Ejendom.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.
Som Ejer: Frederikshavn, den 19.Juni' 1946.
Byrum, den 7.Juni 1946 Karsten

Marie Hansen Formand for Fredningsnævnet.
Sagen sluttet.

Karsten
. . . . . . . .
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t 50Mar.nr.
-rlav: Byrum B,y og B.nnerne

BJrumgn:

Amt: HJerring

8393 m'~real :
Beliggenhed: sydvestlig tor byen
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