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Afgørelser - Reg. nr.: 00324.00
Fredningen vedrører:

Mørupstenen

Domme

Ta ksati ons kom miss ion en

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

12-05-1932

Fredningsnævnet

04-03-1932

Kendelser

Deklarationer

OVER FREDNINGSNÆVNET>
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U:DSY.:=~IFT

Overfre1nin~sn~vnets

Forhanulings-

o~ Kendelsesprotokol.

Aar 1932 den 12. r,':aj
afsagde
GruJldlag af den skriftlige

Votering

Overfred.ninesnwvnet

paa

følgende

Keno.else
i Sasen anse.aende Fredning .af "LIørup-Stenen", belie;gende paa
Ejendommen

Natr. Nr. le og lk af r.lørupBy, Rind Sogn.
Den af Fredninesn~vnet

for Rinskøbing

den 4. I"brts 1932 i denne Sag afsagte

Spare-

og Jydsk Lal1dhypotekforenin8

~atr. Nr. 19 oB lk af Mørup By, Rind

i Ejendommen

Sogn erklwret

intet at have

imod den ved Freo:r1in3sn~jimetsKendelse

Fredning.
Bf ter det saaledes

kan tiltr~de

foreliesenQe,

de i ~redningsn~vnets

vil Kendelsen
Grunde,

v~re at stadf~ste

at vedliBeholde

bemærkes,

fremsatte

og drage Omsor8

li~eholdelse

af Stien hen til Stenen.

for Grøftens

til de i denne anførte
at det paahviler

den 4. l'larts1932 afsagte Kendelse

Afvffiiding samt for Ved-

for Rinek~bing

By, Rin~ Sogn, stadf~stes,
af Grøften

omkring

3tien hen til den~e skal paahvile

Amtsraadskreds

vedi:ørende ]'redning af en Sten

"I7ørup-Stenen", belie;gende paa Bjendomwen

og AfvandinBen

Eje-

b e s t e m m e s :

ven af FredninGsn~vnet

lk af Mørup

Betragtni~3er,

den Grøft, der vil være at grave om-

kring Stenen

T h i

08 da Overfredning8n~vnet

Kendelse

i Henhold

idet det dog udt ykkelig

ren fremtidig

kaldet

Over-

for Overfrednin8snl;cvnet har Ham-

og Laanekasse

som Panthavere

bestemte

til

af Fredningsn~vnet.

Under SaGens Behancning
merum Herreds

Y.:endelseer i Henhold

Nr. 245 af 8. I'laj1917 forelagt

§ 16 i Lov om Naturfredning
frednin8sn~vnet

Amtsraadskreds

saaledes

r.1atr.Nr. l~

at Vedlieeholdelsen

Stenen samt Vedli~eholaelsen
Ejeren.
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U D S K R I F T
af
ForhandlinE,sprotokollen for FredninGsnu,vnet for RinGkøbing Amtsraadskrec

Aar 1932 den 4. Marts mødte Naturfredningsn~vnet
købing;Amt bestaaende af Formanden Dommer Grum-Schwensen,
,

for RingRingkøbing,

t

Amtsraadsmedlem
~I.

Andreas

Bach, Høgilu3aard,

Christiansen,

IIolIlls1and,

og Assi st ent 3.

for at træffe Beslutning om Fredning af en

Sten paa Gaardejer Niels Pulle Nielsens Ejendom i Morup, Rind Sogn,
paa dennes BJendom.
j)er fremlagdes And.nl;jendeom Fredning fra Dansk geo10[;i:.>k
}<'oreningaf 17. 3ept. 1931. •..•.••.••..••
Ejeren, Niels l'olle Nie Isen, blev an1;ruffet og

ra aviste

Stenen i I'llarken.
jHter at have besigtiget Stenen blev den med Ejeren trufne
Aftale forhndret saaledes, at Afgravningen om Stenen gøres 2Y2 m bred
furoven paa hele den vestlic;e Side qf Stenen, til Gengæld nedsu.:ttes
Dybden til 1~4 m fra Stenens Gennemsnitshøjde

ved Overfladen.

Eje-

ren vil med disse knd:"inger vedstaa sit 'l'ilbudom at udføre Arbejdet for 600 ler.
SamtliGe medlemmer af Naturfredningsn~vnet

var enige om,

at den oromeldte Sten vil v~re Rt frede; og der blev derefter af
Nwvnet afsagt sBalydenue
K e n d e l s e :
J)en paa Gaardejer Niels Palle Nielsens Ejendom i Mørup,
Rind SO/3n - lb,tr. Nr. 13 og lleHørup - beligtSende store Sten, der
er
i

Ch.

10 m lang og 4 m bred, o~ sornkaldes Børupstenen,

vil paa

Grund af dens store l3eologiske Het;ydninc;v:.-reat frede.
Ejeren, Niels Pa~le Nielsen, har forpligtet

dg

til at

grave Stenen, hvis Overflade ligger i Niveau med Jordoverfladen,
saaledes at Udgravningen

ud,

bliver 11'4 m dyb rundt om hele Stenen, idet

Dybden udregnes fra G:mnemsnitshøjden

af Stenens Overflade, i Bunden

rundt om Stenen skal UdgravninLjen v",re Y2 ip bred, og Siderne af Udgravnin~en søres j~vnt skraanende, saaledes at Overkanten af UdgravninGen paa hele Stenens vestre Side er fjernet 2Y2 m fra Stenen Og
paa de undre 3 Gider er fjernet 2 m fra den, samt til derefter at

bel~gBe Sidefladerne med de afgravede Gr~st3rv.
i~ndvidere vil han lwgcc en 2 Tommers Rorledning fra denne
Udgravnin3 hen til en Vandlednings[;røft, der løber ca.

120 ro øst

for Stenens Liggeplads, idet denne Drænrørsledning lægges saa Jybt,
som Grøften 08 Markens Fuld tillHder, og endelig udlægger han en

~

Spadseresti fra nlCvnte Murkvej og hen til Stenen, saaledes at denn~j
bliver frit tilG~n~elict for alle.

~ ~
I.

Som Vederlag for Udførelsen af samtlige disse Arbejder t11~
læCBes der Ejeren en Gang for alle et Beløb af 600 Kr.

I Medfør;f

~

Fredl1in:jslovens§ 13 vil dette J3elob v'",reat udrede med de to Tredje~
dele uf Stotskassen og den ene Tredjedel af Ringkøbing Amts Repar-

En Deklaration om Prednineen vil v~re at tinglase
.

,

den ovenn~vnte Ejendom, suavidt muliet med Prioritet foran

al Pantegæld.
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Berigti3elsen af TingLl"sningen sker uden nOGen Udg1t.t",
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for Ejeren.
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Puataleberettiget
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~ed He~syn til Deklarationen er det't1~i

~i;:T~
sJij

enhver Tid v~yende Fyedningsn~vn for Ringkøbing Amt.
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Mødet sluttet.
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Grum-Schwensen

S.M.Bach

Andr. Chris tian~ent\(,'.:~
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