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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds.

Aar 1940 den 31. Juli blev mellem Fredningsnævnet for Hjør-
ring Amt og Overlæge CarlOttosen som Ejer af Ejendommen Matr. Nr.
lh af Frederikshavn Købstads Markjorder indgaaet saalydende

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

De paa Matr. Nr. lh op til Skellet mod Matr. Nr. 3u staaende
4 meget store Poppeltræer skal fremtidig være fredede. Der maa ikke
paa eller ved Træerne anbringes noget, som kan skade dem. Frednings-
nævnet drager Omsorg for, at Træerne kommer under sagkyndigt Til-
syn. Mener ~jeren, de omboende eller den tilsynsførende, at et Træ
er i en saadan Tilstand, at der kan blive Fare for dets Fald, skal
Fredningsnævnet straks tilkaldes for at tage Bestemmelse om, hvor-
vidt det kan fjernes.

Der ydes ikke nu Erstatning for Fredningen, men skulde det
ved Salg eller Bebyggelse af Matr. Nr. lh eller de omlig~ende Parcel-
ler vise sig, at Træernes Bevarelse vil medføre et økonomisk Tab for
Ejeren, har denne Ret til overfor Fredningsnævnet at rejse Krav om
Erstatning, hvilket Spørgsmaal da afgøres efter Naturfredningslovens
Bestemmelser.

Denne Overenskomst kan tinglyses som servitut stiftende paa
Matr. Nr. lh af Frederikshavn Købstads Markjorder med Respekt af
de paa denne Ejendom indtil nu tinglyste Byrder og Hæftelser, hvorom
henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen.

Paataleberettiget er Hjørring Amts Fredningsnævn.

Frederikshavn, den 31. Juli 1940.

CarlOttosen

Frederikshavn, den 31. Juli 1940.
C.H.Sthyr

Formand for Hjørring

OPHÆ\lET
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Hjørring amt.

Ar 1950 den 14.februdr holdt naturfredningsnævnet for Hjørrin~
amtsradskreds møde pa dommerkontoret i Frederikshavn.

Til stede var for:nanden, dommer A.W.Karaten og det by-
kommunale medlem, togfører J.A.Jensen, Frederikshavn.

Der foretoges;
F. S. /1949. Angående ophævelse af fredningen

af 4 popler pa matr.nr. Ih
Frederikshavn Købstads markjorder.

Der fremlagdes;
Andragende af ll.oktober 1949 fra fru Slisabeth Rasmussen

'Log graver Svend WolluB om ophævelse af fredningen for alle 4 træer,
idet man ikke kan føle sig tilfreds med den af nævnet under 20.sep-
tember 1949 foretagne ophævelse af fredningen for så vidt angår det
nordligste træ, medens det for det sydligste træs vedkommende be-
stemtes, at dette vil kunne beskæres i det omfang, det af ejeren
skønnes nødvendigt af sikkerhedsm~ssige hensyn.

Skrivelse af 12.s.m. fra manufakturhandler Th. Tybo.
Genpart af skrivelse af l2.oktober 1949 fra formanden til

overklitfoged A. Neilmann.
Erklæring af ll.november 1949 fra overklitfoged A. Neilmann.
SKrivelse af 12.november 1949 fra formanden til medlem af

nævnet, amtsrådsmedlem Chr. Pedersen, der nu tiltr~der, at fredningen
ophæves fuldt ud, jfr. samrnes påtegningsskrivelse af l5.november
1949.

Da nævnet efter alt foreliggende ikke mener at kunne påta-
ge sig ansvaret for den skade, der måtte blive en følge af, at en el-
ler flere af de omhandlede 4 gamle popler på matr.nr. lh Frederiks-
havn ~øbstads markjorder faljer, eller af, at grene styrter, ved-
toges det faldstændig at opn~ve f~edningen af alle 4 træer.

Denne vedtagelse vil kunne tinglyses på matr.nr. Ih Frederiks- I

havn Købstads markjorder uden udgift af ejeren.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Karsten. J.A.Jensen.
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