
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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1\ar 1933 den 31. l.Iartsafsagde Overfredningsn'J:lvnet paa
Grundlag af den skriftli€:,e Votering følgende

IC e n d e l s e

i Sagen angaaende Frednin~; af flDyrestenen" paa Ejendommen 1.18.tr.:!:Ir.5d.

og lla af A~rby By og Sogn.
~en af Fredningsnwvnet for IIolbæk Amtsraadskreds den 17. Ok-

tober 1932 i denne Sag afsagte Kendelse er forelagt Overfrednines-
n~vnet i JJedfør af § 16 i Lov om l'laturfredning 1\1'. 245 af 8 • .L,'aj1917.

Und.er Sågens Behandling har Overfredningsn';cvnet indhentet
Brkl::..oringer fra ele i B jendomLlen beret tigede, nemliG KJstift erne s lCre-
ditforening, ~urermester Niels Peter Nielsen og Gaardejer hans Chri-
sti~n Petersen, der har erklæret intet at have at erindre imod Erstat-
ningens UdbetalinG til Jjeren.

~a Overfredningsn~vnet kun tiltr~de de i Fredningsnævnets
Kendelse anførte G-runde for }'redningen, vil denne v':.;reat stadfaste
med. 3eml;.;rkning,at den Ejeren, Gaardejer Johannes Pe,tersen, tillagte
Erstatning i Iledfør af Naturfredningslovens § 13 vil v~re at udred0
med Halvdelen af Statskassen og halvdelen af Holba;k Amtsrepartitions-
fond.

T h i b e s t e m m e s
Den af Fredningsn~vnet for ·-olbwk Amtsraadskreds den

17. Oktober 1932 afsagte Kendelse stadf~stes.
Erstatningen udredes lllednalvdelen af Statskassen 03 halv-

delen af Holbwk Arntsrepartitionsfond.
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Forhandlingsprotokollen for FredninBsn~vnet for Holbwk AmtsraaJskreds
af

Aar 1932 Llandag den 17. Oktober Klo 12Y2 Em. indfandt
Naturfrednincsn~vnet for Holbwk ~ilt og Aarby Sogn ved Birkedommer
Brendstrup, Nykøbing Sj., Amtsraadsmedlem Kr. Jensen, Kollekolle,
og Husflidskonsulent I.~.Larsen, Melby, sig.paa Aarby Bark ved
Landevejen fra Y..alundborgtil Slagelse, hvor da foretoges

Nf11.Nr.50-1932.
Dyrestenen i Aarby.

Der fremlagdes:
a. Skrivelse fra Dansk geologisk Forening af 30. August 1932.

tt. b. do. fra Husflidskonsulent LP.Larsen, Melby, af ll. September 19
.c, Rids.

Ejeren ~d batr. IJl'. 5d Aarby, Gaardejer Johnnes l)edersen
blev truffet til ~tede og paaviste Stenen, der har en ~~ngde af
6,6 Meter, Bredde 5,15 Ueter, Højde over Jorden i den nordvestlige
Bnde 1,6 j\leter,Omkreds 18,65 llieter. Den ligger frit paa llarken
ca. 125 Lleter Sydsydvest fra Landevejen Kalun(lborg-Slagelse,

Gaardejer Johannes Pedersen tiltraadte det i Skrivelserne
a og b anførte og erkltl!rede,at han l&...ngehavde ønsket Stenen fre-
det, da den ellers kunde blive udsat for at blive sprængt af en
senere Ejer. Dette tiltraadtes af Naturfredningsn~vnet. Det ved-
1\·ogesderefter at frede Stenen, saaledes at det under Strafcl.Ylsvar
er forbudt Bjeren af ~atr. Nr. 5d Aarby og alle andre at beskaJige
den og at fj~rne den eller Dele deraf.

Dernwst gives der Publikum Adgang til at gaa hen til Stene
ad Markvejen, der begynder ca. 100 Meter Vest for Markens Østskel
og derfra gaar mod Syd.

~'radenne aabner Ejeren en Sti af ca. l Meters Bredde mod
~st hen til Stenen og i samme Bredde uden om denne. Her skal Pub-
likum til enhver 'rid paa Aaret have Ret til at færdes ved Dagtid e.
Ejeren er dog berettiget til at pløje Stien op, Efteraar og Foraar,
lilenderefter nedtrampe Stien, saaledes at det er synligt, hvor Fub-
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likum har Ret til [ttgaa fra !\:arkvejen,hvorimod det bliver Fubli-
kUffisegen Sag ut tiltrampe 8tien udan om dtenen.

De, som ikke holder sig Lil l.larkvejenog Stien til og uden
om Stenen i den anførte ~redde eller bes06er den uden for Dagtide,

-r,' .-er ~dergivet. Tiltale og ;3traf efter Lov om Politiet uden for ,.
f, \

København af 4. :E'ebruar1871 § 6 og Politivedta::gt for Holb<ek ~ts
, .

Landdistrikt af l. Juli 1909 § 26-2 om Pladser, hvortil der haves
offentlig Adgang. l

. \
Denne Sel.'vitutbliver at tinglyse paa Matr. Nr. 5d af ~ 'l'b1

Paataleberetti[;et er NaturfredningsnOLvnet for i-Iolbtdcimt;,,J,,,.l
~ ,:;:t.~~:.~

Aarby 'Jo~neraad og Bj eren af J...atr.lolr.5d af Aarby samt endeli~ (:t~F~
( ):;~

f·r",.:i p,..:·:~:i
i .l ;j..:~

:+ Erstatnillg for den saaledes aabnede Færdsel til1u;gg.S~.:.~~:i:%
; I~:i~:f~~

der Ejeren af Matr. lh. 5d .af Aarby, LTaardejer Johannes .Feders.n"··'"'
en Erstatning af 250 Kr. (er to Hundrede og halvtreds Kroner) ean J

l,IVed Landevejen lJliver der paa en P>:elat anbrin,ge en malet
Gang for alle.

Dansk Geologisk ~10rening, København.

"Adgang til .0.\'restenen".

. i

!, !
,

() ~j

Matr. , . II

Plade indeholdende:

Da det første Stykke dyd for Landevejen gaar aver
Nr. lla af Aarby By og Sogn bliver Servituten tillige at

.l3rendstrup Kr. Jensen I.f.Larsen

paa dette Matr. Nr.
Johannes Federsen.

I Overensstemmelse hermed afsagde N!l::vnetKendelse •
"

LIod,s",rskilt .rI..vittering udbetal te Haturfredningsn!l:;vnete \1~~:~
". ,~

Formand dere.ter 250 Kr. til Gaardejer Johs. Pedersen.
Husflidskonsulent I.P.Larsen lovede at sørge for Anskaffel-

se og Opstilling af Henvisningspladen, og Johs. Federsen erklærede
sig rede til uden Vederlag at opstille Pælen.

tJiohs.Pedersen
Sualedes passeret. 1lødet ha.vet.

13rendstrup Kr. Jensen I.P.Larsen
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