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af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

~fp~tÆSV·e-r
Aar 1939, den 19.Maj Eftermiddag Kl.5 blev af Frednings-

nævnet for Thisted Amtsraadskreds i Sagen angaaende Fredning
af Hundborg-Stenen afsagt saalydende

K e n d e l s e :

Under denne Sag har Naturfredningsraadet rettet Opfordring
til Nævnet om Fredning af en i Sommeren 1938 paa Gaardejer Jens
Hedegaards Mark i Hundborg (Matr.Nr.28~ Hundborg By og Sogn)
fundet Sten, den saekaldte Hundborg-Sten, hvilken Opfordring
tillige vedrører Stenens Frilægning samt Offentlighedens Ad-
gang til at bese Stenen.

·Til Motivering anfører Naturfredningsraadet, at Stenen
alene ved sin Størrels~ paakalder Opmærksomheden, idet den ved
en foreløbig Frigravning har vist sig at være ea 5x6 m med en
Højde af mindst 3,5 m. Hert~ kommer, at Stenen, der i Istiden
er ført hertil med Indlandsisen, kan bestemmes til en saa-
kaldt Larvikit, hidrørende fra Egnen omkring Larvik i Norge.
Den er saaledes et fortrinligt Eksempel paa, hvad der i Geolo-
gien kaldes en Ledeblok, d.v.s. en Sten, hvis Oprindelse i
S~andinavien kan stedfæstes, og som ved dens Tilstedeværelse
her i Landet giver Oplysning om Isens Bevægelsesretning. Hertil
kan føjes, at Stenen nu ligger i et decideret Randmorænestrøg,
det bueformede Bakkestrøg omkring Hundborg, afsat af Is, der
ogsaa herved kan ses at være kommet fra Nord. Alt i alt kan
det saaledes siges, at Stenen ikke alene frembyder betydelig
videnskabelig Værdi, men ogsaa ved sin Art og Beliggenhed
vil have Værdi som Ekskursions-Objekt for Skoler og andre
Læreanstalter.

Ejeren, Gaardejer Jens Hedegaard, har ikke protesteret
mod Stenens Fredning, men har p~astaaet sig tilkendt 5000 Kr.
i Erstatning samt 300 Kr. for Jordudgravning. ,

Nævnet har besigtiget Stenen og finder, at den bør fredes,
saaledes at den skal forblive henliggende i dens naturlige



Tilstand. Tillige fredes et Omraade af 8 m regnet fra Stenens
yderste Kanter. Den endelige Udgravning omkring Stenen skal opret-
holdes i Bunden, saaledes at Stenen stadig forbliver synlig.
Skraaningerne ned til Bunden skal planeres med et Anlæg l/l~
og tilsaas med stedsevarende Græs, ligesom der anlægges en Trappe,,.,a

J .. ~t:reventuelt stensat i en af Skraaningernes Sider samt opsættes et ta~~
Rækvæ~k eller Hegn l m udenfor Udgravningena Rand. Der tillægge
Offentligheden fri og uhindret Adgang til at bese Stenen og Ret
til gaaende Færdsel ad den private M8rkvej, der gaar fra Vorupø
Landevej i Nord mod Sydøst ned til Sten&n.

og de dermed forbundne Ulemper samt i Godtgørelse

Der tilkendes Ejeren, Gaardejer Jens Hedegaard, følgende
Erstatning:
1) For den af ham foretagne Udgravning 200 Kr.
2) For Fredning af Stenen og det omkringliggende Areal

for den paalagte Færdselsservitut

" ialt 1400 Kr.,
hvoraf Statskassen udreder 2/3 og Thisted Amtsfond 1/3.'

Sogneraadet for Hundborg-Jannerup Kommune har paataget
Udgifterne ved Stenens endeli~e Frilægning, Skraaningernes Plan
ring og TilsRaning samt Opsætning af en Tr8ppe og et Rækværk m. ,
dog kun indenfor et Beløb af 1000 Kr. som Nødhjælpsarbejde.

Paataleret tillægges Naturfredningsraadet, København,eller
Fredningsnævnet for Thisted Amt.

T h i b e s t e m m e s :
Hundborg-Stenen, beliggende paa Matr.Nr.28~ Hundborg By og.'~~~

Sogn, fredes, saaledes at den skal forblive henliggende uforand
i sin naturlige Tilstand. Tillige fredes et Omraade
fra Stenens yderste Kanter. Den endelige Udgravning omkring Stenen
skal opretholdes i Bunden, saa1edes at Stenen stadig forbliver
synlig. Skraaningerne til Bunden skal planeres og 'tilsaas med Græs,
1igesom'der anlægges en Trappe i en af Skraaningernes Sider samt
opsættes et Hegn omkring Udgravningen. Der tillægges Offent1ig~
heden fri og uhindret Adgang til at bese Stenen samt Ret til gaa-
ende Færdsel ad den private Markvej, der gaar fra Vorupør Landevej
i Nord mod Sydøst ned til Stenen.

Erstatningen, der tilkendes Ejeren, Gaardejer Jens Hedegaard,



Hundborg, sættes til ialt 1400 Kr. Heraf udreder Statskassen 2/3
og Thisted Amts fond 1/3.

Paataleberettigede er Naturfredningsraadet, København eller
Frednrngsnævnet for Thisted Amt.

O.Begtrup-Hansen K.Vestergaard. Jens Yde.
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Udskrift-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOYOL.-----------------------------------------

Aar 1939 den 30.November afsagde Overfredningsnævnet
pas Grundlag af sKriftlig og mundtlig Votering følgende

K e n d e l s e

i Sagen Nr. 382/39.
Den af Neturfredningsnævnet for Thisted Amtsrasdskreds

den 19 .Ms j 1939 s fsa gte Kendelse angaaende Fredning a f den saska ldte
Hundborg-Sten, beliggende paa Matr.Nr. 2812. af Hundl-'orgBy og Sogn, er
forelagt Overfredningsnævnet i Medfør af Naturfredningslovens ~ 19.

Et Udvalg af Overfredningsnævnet har beset stenen, men
fundet, at de med dennes Frilægning m.v. og Fredning forhundne, ikke ube-
tydelige Udgifter i nogen Grad staar i Misforhold til omfanget af den

hvorfor
denne bør ophæves.

T h 1 b e s t e m m e s:
Den af Nsturfredningsnævnet for Thisted Amtsraadskreds

den 19.Maj 1939 afsagte Kendelse angaaende Fredning af den seAkaldte
Hundborg-Sten, beliggende pas Matr.Nr. 2812. af Hundhorg By og Sogn,
ophæves.

P.O.v.
Frederik V.Petersen.

(s ign.')
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