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Aar 1921 den 28. Juli ~m. Kl. 3 mødte FredninGsn~vfiet for

=~jøl'ring Amtsr8.ads1~re;;,s, lle'111ig 1,'oTC1:J,ndenDOlluner O.C.Knudstan, J~by,

=~. af' DlJ., Arntoraddsl.ledlern, Gaal'uejer Cl1r. Ugilt, Over U~ilt aE!,

Gaardejer Laurits Larsen, Rann8rCiu pr. llulsi~ paLl lIoLel Ko1dlOlll: i

Kanll.estederne i Anledning af en J1crivelse uf 9. Juni 1919 fra uLlvul-

Get for Naturfredning, hvori indslilles, at der ~ker 8n effokLiv

l!'redn1ng af Raabjerg r.iile, eller som dens virkeliCe llc.vn er .:.lt mieli

rUle, oG hvori henledes Oprnt...r1csoruhedenpaa, at der Gennem His,;l.,rder

og lignende er søgt at regulere l.iilcn sCl.1J.lede:.:1,at d<m ikke l ....n ;8re,

saaledes som tilsigl,et, henligger i en llaturLilstand.

Det bemb-r1,cdes, at L1ilen ej es af Sta ten, o~ ut dens l u L1'i1,01-

nUIIDfJerer N~·. 4e, 31.J, 5c af ~Hurholm ijerlav, :taabjerg .Jo.jn.

Der fremlagde s .

11:;"Vllet lJ8t.1,...rtede, ut Je~ uy:s.la Jet for li~=ende udenfor deLs

Cornpelence C1t tr""ffe _~c8\'em:l1elser om c:venLuel Dl'hvervelse uf Lil-

stodende Arealer i privu. t .c; j e, Iiien u L :.lUn kunde nnhefale saadunne

.e;rhvervel::;er, se Jverl~li \.l'o/.ied Dahlc:cups ;3\:l'ivelse aL 25. J Cllll,ar

1020.
Der afsagJes Jel'efLer sWilyJenue

K e n J e l s e :

Under denne Jug er der for .b're<lnin:..:::.m'~vnetrejst ..rpørlj81.1aal
, ',,, om Fredning aI den Stuten Lilhørende JLuueli Lila, 0Gsaa kahiet RaGl-

bjerg Mile, LIatr. Hr. 4e, 3b og 5c af Jtarll01m J.:.ojerlav, Haabjer8

Jogn.

~fter at huve ~esigtiget Uilan og om .:.la~en indhentet Erklw-

ring fra NuturfreuninGsraudet LJestelll:der H,.J..,vneti l",eJf'IJr af § l og :i
i Lov Nr. 245 om HaturfreJning [.tf 8. lolai 1917, 8.t d c.) Y! nwvn te Mile J:la~

iJrund af uens l~jenuolllmeli,-:lred bør lJevares i dens naturlise 'Eilstanc.,

saaledes at den ikte berøres uf noget Jlags Arb8jde, hverken til denf

.b'aGtholdelse eller dcns lJevarin,;. - Je i Lilen anbragte lUsgu.ruer bøJ

saa snart som muli~t optaees oJ fjernes, l'orsaavidt ikke allerede

ske t.
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T h i e r a G t e s :
Den Staten tilhørende Studeli Mile, 03saa kaluet Raabjerg

lvIile - llatr. Nr. 4e, 3b og 5c af JtarhollJ1 Bjerlav, l{aabjerg SOGn,

vil va-re at frede og bevare i dens naturliGe 'filstand. Den bør ild~e

berøres af noget ~laGs Arbejde, hverl:en til dens Fastholuelse eller

dens Bevarins. De i TUlen anbragte, endnu ikke J.i ernede

optages og fjernes snarest lJlUligt.

At efterkollw10 unJer Adi'""rd ef Ler Loven.

Otto Knudsen 1auriL::; Larsen Chr. U::ilt

Overlditfoged I)ahlerup, d8r pauhørte Ken<lelsens

erklærede, at llan paa .3 t~,tens Vegne frafulJ t

sen og dens Paaankning.

Oplwst. Vedta~et.

8"u ledes passeret.

Otto Knu<lsen Laurits larsen
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