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Fredningen vedrører:

Humlum Bakker

Domme

Taksationskom missionen
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Overfredningsnævnet
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Kendelser
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FREDNINGSNÆVNET>
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arealer

I

KmgkøtJmg

Arealets navn Hu.clum Bakker

•

Areo/.

i

,

•
••
Natr. nr.

Hu:n1U:Il

Komm.

T /"".

~"';ruer

,r

Fredet

?rivillig deklaraticn af 20/12 1935.
Godkendt af Predningsnævnet.

Form&1

Ønsket om at bevare
ejendommeligheden.

Indhold

Status quo. Offentlig adgang. Dog har ejere:
ret til at bortvise u~nskede personer.

Ejer.

Privat.

PlItaleret

Ejeren

skønheden

og

2.90Tagård.

•
Frnr:

Sogn

•

Ca. 7 ha.

KtU. rt K.

amt.

12.

J. nr.

og Danmarks ..Taturfredningsforening.

126-06-724-68.

" '1

REG.NR.~~·

UDSKRIE'T

, /»"(J

af
ForhandlinE\sprotokollen

1

/"

for Fredningsnwvnet

for Hin;~købing Amtsraadskreds.

Åar 1935 den 16. December Kl. 14 holdt Fredningsn~vnet
for Hinr,købing Amt Ll,Jdepaa Kø\.)mandl•.arinus Koustrups

Ejendom

i

Struer.
Foretaget

blev: J!'redniw;af en Del af Thagaard Bald~er•

..)adltli~;e
llu,vnets:.e,ilemmerDommer GrulU-Schwensen, :an~kobinci, fhv.

Amtsruadsr:ledlernj,ndr. C~lristian3en, Holmsland,

og 30';118-

foged Mads lioue , riuwlum, var mødt.
Ejeren var mødt, endvidere
ningsforening,

.I!'orfa
tter J

0118.

Formanden

for ~truer Naturfred-

Buch1101tz.

Der fremlagues:
A. Fredningsdeklaration
"Ud

af Ejendommen

- saalydende:

fra 0nslcet om <lt bevare Skønheden

og EjendommeligJleden

l"u.tr.l~r. 2d Clf fhagaard m.m. i lIumlum .sogn, Skodbol"g

JIerre<l,RingkøbinG

Ami" som ud6ur en Del af ]~oftum Bjerre, udsteder

under GegneLie r.:arinusKoustrup,
de for mig og efterfølgende

Struer, som Bjer af Ejendommen

følgen-

Ejere bindende Fredningsdeklaration:

Det Omraade, tier fredes, udgør Skrænterne ned mod Limfjor-

•

den og Strandbredden

samt J:errocnetovenfor :)krænterne ind til en lige

Linie, der str~kker sig i sydvestli6 Retning fra et Punkt i Nordskellet , 50 r,Ieterfra .i:.:jend.olUldens
0stgranse
150 Meter fra istgr~nsen

til et Punkt i Uydskellet,

- jvi'r. den llledrødt punkterede

Linie paa

vedlagte Kort.
Dette Omra~de skal steJse henligge i fri Naturtilstand
waa ingen Jinde bebygGe3, hverken varigt eller midlertidigt
11eller opdyrkes eller beplan tes.

og

og maa ej.

l'ernsmet Jflaaikke fors tyrres ved

Gravning eIler paa anden L1Clc.ide.
1'1antevælcsten maa ikke besltadiges.
Ligeledes

er det forbudt paa Omraadet at henkaste Papir, ]'lasker el-

ler andet Affald.
Bortset fra selve Strandbredden,

der er fri til Passage og

.lladninc;,
betyder denne Deklara Gion ikke, at Offentligheden
og ubetinget
nødvendigt

har fri

Adgang til det fredede Omraade, idet jeg anser det for

at lJeV<ireEjerrnands Hat til Jortvisning

af uvelkomne

l'er-

,.

•... -j

soner.
Paa Omraadet staar en Vindmølle

og et lille Lysthus i

Tøndeform - begge Dele maa selvfølgelig blive staaende, saa længe
":;jerenønsker det, og '&J.aligeledes flyt tes efter Behov, indenfor
Omraadet.
''';'

Paataleret
efterfølgende

Bjere

Ot;

efter uenne Deklaration

tilkommer nuv:..-rende
og '~

.1

DanrJlarksIJaturfredningsforening.

Deklarationen

~

bliver at rorel~gge Fredningsn~vnet

kølJing Amt til Godkendelse

i Henhold til Naturfredningslov

for
af 8.

1917 § 7.
utruer, den 19. Oktober 1935

u.

Koustrup

Til Vitterlighed:
Navn: Fritz liersom

Navn: Ville-Kold Koustrup,

Stilling: Kontorist

dtilling: Procurist

Bopæl: ;)truer

Bopu::l:S truer

" c
r'

,
.' ,.,-. f'
:.'~ . L,

I ';:'r'_

'T~;;'~~'" ";'

Nwvnets l\iedlemmerer enige om, at Arealet bør fredes
.
modtager ~ilbudet om ~redning med Tak.
til at foretage Ændringer

(-r,

\

!').',
{f.n'"
l

Arealet blev besigtiget.

,

~ \

.t:;}:~. I
og' '····~I:
,,'

Der findes ingen Anledning

i Deklaracionen,

der vil være at tinglæse_
~

som lhftelse paa Ejendol1lmenLb tr. I~r. 2d ThaEaard.
Omko,tningerne

vej

;'redningen

afholdes

af M. Koustrnp.

Saaledes passeret.

/::~f
~.... '~\~
; f!
,

Grum-Jchwensen

.

.!;;},~

Andr. Christiansen
Houe

Hl. Koustrup

hi.

J. Koustrup

Johannes Euchholtz

.,

,

•
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