
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 Fredningsnævnet for

Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1936 den 7.August fremlagde s til Fredningsnævnets Protokol
saalydende

Overenskomst om Fredning.
Mellem Johanne Bengtsan som Ejer af Matr.Nr.4Ia af Overdorf

Fjerding i Dronninglund Sogn og Naturfredningsnævnet for Hjørring
Amt er indgaaet Overenskomst om, at den paa ovennævnte Matr.Nr. i
Thorup (Markedsdalen) henliggende store jordfaste Sten, der i
Folkemunde gaar under Navn "Den graa Kali, f!r'emtidigskal bevares
fredet og uskadt.

Der maa ikke paa eller ved Stenen tændes Ild eller foretages
andet, hvorved den udsættes for Spr~ngning eller anden Skade. I en
Omkreds af en Meters Bredde omkring Stenen maa Jorden ikke pløjes
eller graves, men skal henligge græsklædt eller gruslagt.

Adgang til Stenen staar aaben for Offentligheden, naar det
kan ske uden Skade for den omliggende Mark. Der maa ikke ved Fred-
ningen af denne Sten paaføres Ejeren Udgifter af nogen Art.

Denne Overenskomst kan uden Udgift for Ejeren tinglyses paa
Ejendommen som Deklaration. Paataleberettiget er Hjørring Amts
Fredningsnævn.

Dronninglund og Frederikshavn, den 3.Juli 1936.
Johanne Bendtsen c. H.Sthyr

Ejer af ovennævnte
Ejendom

Formand for Fredningsnævnet
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Forhandlingsprnt~kollen for Naturfredningsnævnet for
Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1948 den 27.Maj fremlagdes til Fredningsn~vnets Proto-
kr}l saalydende

o v e r e n s k n m s t
o m

F r e d n i n g .

Mellem Landmand Frode Jacobsen som Ejer af Matr. Nr. 41 a
~ (Nerdorf Fjerding i Dronninglund Sogn og Naturfredningsnævnet for

Hjørring Amt er indgaaet (Nerensknmst om, at den paa ovennævnte
Matr. Nr. i Thorup (Markedsdalen) henliggende st ')re jnrdfaste Sten, der i
Folkemunde gaar under Navnet "Den graa Ko", fremtidig skal bevares
fredet og uskadt.h

•

Der maa ikke paa eller ved Stenen tændes Ild eller foretages
andet, hv'rved den udsættes for Spr~ngning eller anden Skade. I en Om-
kreds af en Meters Bredde omkring Stenen maa Jorden ikke pløjes eller
graves, men skal henligge græsklædt eller gruslagt.e Adgangen til Stenen stasr aaben fl'H (Jffentligheden efter

~lnærmere Aftale med Ejeren. Der maa ikke ved Fredningen af denne Sten
.~ paaføres Ejeren Udgifter af nngen Art.

Denne Overenskomst kan uden Udgift for Ejeren tinglyses
paa Ejendommen som Deklaration. Pa8taleberettiget er Hjørring Amts

~. Fredningsnævn.
,.. Dronninglund og Frederikshavn i Maj 1948.

Ejer
af

ovennævnte Ejendom
Frode Jacobsen

F ''lrmand
for

Fredningsnævnet
Karsten
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