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Udskrift
af

Forhandl i ngsprotokol
for

Naturfredningsnævnet for Hjørring Amtsraadskreds og

. de dermed i Forbi ndelse staaende Købstæder.

1948 den 29.Juni .,·~l. 15'~ holdt :D.1turfrednin.-,snævnet for

~·.jørrin(~ \.ntsrn.adsln'eds J..øde )..l,Cl ::..aotedet.

:Der foretot.~es:

~ndrac:ende om ::'rednin2,' af .IJ:ic;e-

stenenll paa ~L)SØ.

Til ""ted e var :G'orrllo.nden, :)oræner .',. \... : .ars ten, 1:,'rederi kshavn, og

j :ed le~iF'lerne, ''':::1tsraadsuedlem Chr. l'e ters en, Sdr. 'ar l'i tslev, og ~raard-

ej er ,;.;.Dal:lgaard, fes terø •

Der fremlar;des;

~dateret ~dra~ende fra flere noooere ;3A ~~s0.

n;.;;vnet -besiei..ic;ede den oy,-[;'r;eldte 8ten 02: udsatte ;JQI~en for at søge

oJ;n: u.et en .:indeli g I.Nerens:'\. cms t luee.',
t7· ,tJ1D.::e,

,'jar.;en udsn. t •

. ødet hævet.

:·,>rsten. C:nr. j,'ctersen.

"Ir 1949 den 30. juli fr811J1acc!es til freJninGsn~:;vnets .:.,jrotokol

c I' lyd end e

eM"! dIIIR



o m.
o vel' e n s k o m s t

f r e d n i n g.

:.':ellem gardej er :-lans Hansen l:issen, J:3yrur:J., som ej er af matr.

nr. 581: ':Jyrum by og sOGn oc; naturi'redninssnrJvnet for l-:jørring '.~l.lts-

rpdskreds er indgr~'et overenslco-.;lst om, u,t den pf-; ovennævnte matr •••

nr. pr Erin3elrøn i Byrum sogn pf Lwsø henli~cende jordfaste sten,

en err~tisk "lok - flytteblok - der i største udstrækning er 5 m~
og som i folkemunde g!"r under navnet aStore Ii..:;esten II, frer":1tidig

,
"

~
I

skal bevares fredet og usk~dt.

Der m:~': i k1(G :)[" e lIer ved s tenen t~~ncies il d e ller foretaGe s an- ':

Jet, bvorved den udsættes for sprængninc eller anden skade. I en

or.ll<l~eds af en Yll8ters bredde omkrine; stenen m8 j orden ikke p:l;.øj es

e lIer .::-;r~.ves:,lxr.en slml henligge c;r[esklædt, lYrJ,2.~{lædt eller Gru s-

laet •

.l.dgL\.ngen til stenen stt':!; ~\Den for offentliGheden efter nær;"lere

a f tale med ej eren. DGr nu'3 ikl\"e ved frednincen l1f denne s ten påf',
1

res ejeren udgifter af noeen art.

Denne overensmoi'mt kan uden ud{:ift for ejeren tin.~lyses pi? "

ejendor!lmen som c.lel\:laration. l.'!\ta1eberettiget er fredr:int::sm,wnet

I

\~

I
I
I

I~;jer af ovennævnte
ej endor:l ~

.L.'or::land for
fredninGsn[,3vnet~

for ?jør~~n~ antsr§dskreds.

:P'or frec3ninGen har jee;, Fissen, r:odta[,et et Yederl<.1g af 200

l{r. - to hundrede l{ron er een sanc: .f(Jl' alle.

:ByrUl:'log Frederi kshavn i juli 1949.

nans 3ansen Kissen. Karsten.
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