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Udskrift
af

Forhand I i ngsprotokol
for

Naturfredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og

de dermed Forbindel~e staaende Købstæder.

År 1958 den 15. februar eftermiddag kl. 1430 holdt Frednin3s-
nævnet for Hjørring amtsrådskreds møde i Lendum.

Mødt var formanden, dommer A. W. Karsten, Frederiksr~vn, og
detmgnekom~ur~ale medlem, fhv. gårdejer Chr. ~ichelsen, Lendum.
Det amtskommunale medlem var forhindret i at give møde.

Der foretoges:
F.S. 467/1957. Fredning af en eg og en ask i

Lendum gl. skoles have.
Der fremlat?;des:
l. skrivelse af 20. december 1957 fra Danmarks Naturfrednings-

forening med anmodning om godkendelse af en af Lendum sog~e-
rad ved fredningsde1~a~ation af 15. november.1957 foretaget
fredning af en eg og en ask i Lendum gl. skoles have, ffiatr.
nr. 72a Lendum by og sogn.

2. Fredningsdeklaration af 15. november 1957.
Tilstede var sognerådsformand Chr. Frederi~sen.
Forholdene besigtigedes.
Det vedtoges at modtage og godkende fredningsdeklarationen,

de~ indføres nedenfor, og som vil være at tinglyse p~ hævn0ts'be~ost-
r' •

Sagen sluttet. ~
De~l~~ationen er sålydende:
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F?E9NINGSDEKLARATION

Un.ierteenede Lendun so:?;neraad paalægcer herved med
Ibindende virkning for os og senere so~neraad den Lendum

kommune tilhørende ejendom matr. nr. 72 a af tendum by og
sogn føleende deklaration:

De paa e j endo:nn:enu:niddelbart syd for kirkecaarden
staaende 2 tr~er, en es OG en ask, fredes saaledes, at træ-
~rne in~ensinde maa f~ldes, topskæres, undersraves eller paa
Rnden maade udsættes direkte eller indirekte for en behand-
line, der kan føre til træernes ødelæggelse eller forrin~else.

~a8tte det af hensyn til træernes sygdom eller andet
v:e!'en4dveYldiet at fore tage omhu[,nine eIler grenkapning , SkD.l

dette dog kun ku~ne eøres efter forud indhentet udtalelse fra
statens tilsynsførende med de private skove i Hjørring amt.

Der maa endvidere ikl("eorføres bebyggelse af nO[;An
art, herunder skure o.l., indenfor en afstand af 15 ~ fra

e stammen.
Denne deklaration. vil v~re at tinglyse so~ servitut

p~a ove~nævnte ejendom.
Pa~tale~et tilko~mer ejeren, fredntnssn~vnet for Hjør-

ring Rr.ltsraadskreds og Danmflrks ~~aturfredningsforen:i ng lrler
for sie eller i forenine.

/ -Lendum den / ~ november 1957
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