
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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REG. NR. //s~
U D S K R I F T

af
~orhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1923 den 6. August Bm. Kl. 3 mødte Fredningsn~~1et for
l:jørring Amtsraadsl(reds, nemlig iOrJnanden Domr:lerO. C.Knudsen af
Sa-by, Amtsraadsmedlem Chr. Ugil t af Overugilt og Lf:l.lrerP .I\l.nø 1:'sig
af Hallund i Hallund Skole i Anledning af en IIenstillin~;fra Utlval-
get for Naturfrednin~ om .I!'redningaf'den pau ::jyJheldernei en
beplantet Hede i llullLmd SOGn voxenJe Plante Vaarkobjælde (Pulsa-
Ulla vernalis).

Llødt var U. j)rønderslev-Il1::.11u.ndKommune ved dens J:'orruand,
Gaardejer I.P.Dahl, Hmbelstrup i liallund. -

Na;Vlletbesigtigede derefter i .b'oreninglLled30gneraadsfor-
mand Dahl Aastedet. Lctrer Hørsig pSlaviste i Heden 2 Steder, hvor
den omtalte Plante, Vaarkobjwlden, fandtes voxende. Planten er nu
forlængst afblomstret, men fandtes voxende i flere ~ksemplarer paa
disse 2 Steder.

Sogneraadsformand Dahl erklærede paa 0. 13rønderslev-Hallund
Kommunes Vegne at vwre villig til at frede den nævnte Plante. -

Følgende .I!'orligblev derefter ind0aaet:
Af katr. r:r. 2011 <lfdallund Sogn, der tilhører 0. Bronders-

lev-Hallund KOtHrlUne,vil et JorJs tykke beli8~~ende iJstfor den paa
~utr. Nr.et ligQende Døj, paa Gendralstabskortet betegnet med Kote- I

tal 220, v~re ut frede.
Det fredede Jordstykke str~kker sig fra Vest til øst fra den

15. til den 45. ~lanterække øst for Højen. Mod Syd begrænses Jord-
stykket af den mellemste udlagte Vej gennem Plantagen, og mod Nord
begrænses det af en Linie, der strækker sig fra den 15. Planteræk-'
kes 28. Plante o~ den 45. Planterakkes 20' Plante, alt regnet fra
den ovenfor n~vnte Vej og imod Nord.

Paa dette fredede Jordstykke vil de nuv~rende smaa Naale-
tr(f;s-Planterefterhuanden vecre i,tfjerne, saaledes at den mod Jord-
stykket fredede Vaarkobjælde faar fri Vll.)kstvilkaar~og nye Plant-
ninger vil for Fremtiden ikke være tilladt.

utto C. Knudsen CLr. Ugilt P.M.Hø)·sig J.P.Dahl
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