
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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Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Roskilde Amtsraadskreds.
af

Aar 1935 den 25. Maj Kl. 2 Em. afholdtes paa Gaardejer
Laurits lIenriksens EjenJom Mutr. Nr. 20a Jyllinge By, "0dstens-
gaard" Møde af Frednintjsnævnet for Jyllinge-Gundsømagle Kommune be-
staaende af Civildommer Thygesen som Pormand samt det af Amtsraa-
det valgte Medlem J .P.Jensen og r.1edlemfor nlt:vnteKommune Sognefoged
Mi.:1nniche,Gunu.søl1~agle,hvor da foretoges :

Jag angaaende Fredning af "Odstenen" belig-
gende paa nwvnte Henriksens Strandjorder.

"0ustenen" besigtit3eJes. Ejeren Guurdejer Laurits Uenrik-
sen, der var til;:)tede, var villig til at gaa lJledtil ~':r;ednin8uden
Erstatning. uerimod kunJc han ikke gaa med til, at der ubetinr-et
Lilstedes offentli~ Adgun~ til JLenen, men forbeholder sig Ret til
et regulere, i visse J:ill'(.vlueforbyde Publikum AJgang til den, hvor-
ved lwn dog uJ.to.ler,a t {!L:.ndgter <1t stille sig velvilligt, men paa
den anden Side ikke mener <1tkuru1e fraskrive sig netten til at
hindre Liisbrug, saaledes at Ulemper for hans Ejendom undgaas.

Derefter 30dkendte Frednin~sn~vnet følgende Deklaration,
der underskrives uf ~jercn.

UnderLegneJe GCiardejer lJuurits IIenriksen, Jyllinge, paa-
lægger herved bindende for mig og efterfølgende Ejere Ejendommen
Matr. Nr. 200. Jyllin~e By og Sogn følgende

D E K L A R A T ION i

Den paa l:.:jenuolUmensiJydvestlige Pynt beliggende Sten
"0dstenen" fredes, saaledes ut den ingensinde maa udsættes for
nogen Behæ_dling, hvorved den ødelægges, deles eller fjærnes.

Paataleret har Dansk G~ologisk ~orening og Fredningsnæv-
net for Gl. Roskilde Amt.

Jagen sluttet.
Laurits IIenriksen

J.P.Jensen Tltygesen H.V.Manniche
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