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Udskrift
af

Forhand Iingsprotokol
for

Naturfredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og

de dermed i Forbindelse staaende Købstæder.

e-.

• Ar 1949 den 25. juni holdt fredningsnævnet for Hjørring amts-
rådskreds møde i Skagen. Til steae var formanden, dommer d.W. Kar-

amtsrådsmedlem
sten, og medlemmerne/Chr. Petersen, Sdr. ~arritslev, og borgmester
~olger Hanse~, 3kagen.

Der foretoges:
nndragende om fredning af

F.S. nr. 178/1949. en i Skagen ~useums. have
( stående poppel.

Der fre!!1l.agdes:
1-7. .~dragende fra Danmarks Naturfredningsforening af 24.

februar 1949 med deri påberåbte bilag, samt
8. en skrivelse af 9. marts 1949 fra stadsingeniøren i

Skagen •• Mødt var
for Skagen museum: formanden for bestyrelsen, direktør V. Thor-

lacius-Ussing, og dens medlemmer, malerinden frøken Helga .mcher,
komponisten Hakon Børresen og bankkasserer Jens Predborg samt sup-
~leanten bankdirektør Christiansen,

for Skagen byrBds formanden for Skagen byråds tekniske udvalg,
tømrermester Carl ~ielsen, og stadsingeniør Vestergaard,

for Danmarks naturfredningsforening: overklitfoged a. neilmann.
N&turfredningsrådet, der var indvarslet, havde ikke ladet sig

repræsentere.
Forholdene nå stedet. derunder særli~ den i andra~endet nævnte



poppel på hjørnet af Søndervej og _>U1cllersvej,besigtigedes.
Bestyrelsen, byrådets repræsentanter og overklitfoged Heil-

mann redegjorde for deres synspunkter.
Nævnet betragtede herefter sagen som f.t. alene angående

bemeldte poppel.
Det besluttedes under hensyn til, at pop]elen kan bef~Jgtes

at ville falde i den første stDrm til fare for såvel forbipasse-
rende som det elektriske ledningsnet, ikke at imødeko~~e begærin-
gen om dens fredning.

Sagen sluttet •
........................ .. .. ...~.

1:Tødeth:Evet.

I Karsten. nolger Hansen. Chr. Petersen.
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