
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 lor Frcdningsn~vnet for Randers Amtsra8dskreds

Aar 1931 den 9. Juni Em. Kl. 2 afholdt Fredningsn~vnet
for Handers Amt Il1øde paa BoelsldancJ.Rasmus Petersens Ejendom ti:utr.Nr.

6b Gimming By og Sogn.
:l!'ormanden,Dommer Boas, Ilariager, og l:ledlemmerne fhv. Ji'olke

tingsmand G.U.Jensen, valgt af Amtsraudet, og Tømrer N. Yde, Tj~rby,
valet af Gimillin~-Lcm Soener~hd, var mødte •

.LIerforhandledes: Fredning af Gravhøjen "Gimming Tinghøj"
pan Boelsmand Itasmus Petersens l::jendom Iilatr• .Nr. 6b Gimming By og Sogn

N~vnet optog Sagen og afsagde straks saalydende
K e n d e l s e :

Da Ilevareisen af den ommeld te Gravhøj "Gimming '.f'inghøj"paa
~atr. Nr. 6b Gimming af historiske Hensyn er af v~sentlig Interesse,
og Højen derhos "om liggende paa et I-!øjdeparti, der er synlig viden orr
og b~rende en Bunske net ~r~bevoksning, har landskabelig Værdi, bør
Højen v~re fredet i Henhold til Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 saaledes,
at den ikke maa besl,auiges veu Gravning, Pløjning, Bortkørsel eller
Tilførsel af :Jten eller paa nogen anden Maade. Den paa Højen v~rende
Træbestand eller enkelte Trwer mRa ikke fældes eller beskadiges uden
Frednin~snævnets Tilladelse. Nationalmuseet har Ret til paa egen Be-
kostning at lade opstille den s~dvanlige Granit-Fredningssten paa
Højen for at kendetegne den som fredlyst.

Omraauet for Frednin~en er Gravhøjen fra dens Top til Po-
den, et Areal indenfor en Cirkel med en Radius af ca. 10,5 ~eter.

I Erstatning tillægges der ~jeren, Boelsmand Rasmus Peter-
sen, Gimming, 100 Kr. Heraf har Nationalmuseet tilbudt at betale
IIalvdelen eller 50 Kr., medens Hesten 50 Kr. udredes overensstemmende
med Lovens § 13 med 25 Kr. af Statskassen og 25 Kr. af Randers Amts-
repartitionsfond.

T h i b e s t e ltl m e s :

Gravhøjen "Gimmin[~ Tinghøj " pnd ~.!atr.Nr. 6b Gimmin~ By
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og Sogn fredes som foran bestemt.
I Brstatning tillægGes der Bjeren, Boelsmand Rasmus Peter-

sen, Gimmin8, et Beløb af 100 Kr., hvoraf Nationalmuseet betaler
Halvdelen, medens Resten 50 Kr. udredes med 25 Kr. af Statskassen og
25 Kr. af Randers Amtsrepartitionsfond.

Boas G.M.Jensen Niels Jensen Yde ",'
~
:\
J

Kendelsen blev opl:Jst for Bjeren og Panthaveren, der bess]
erklærede sig tilfreds med SClr.lf."Jeog iklce ønskede den forkyndt ved 1

I· ,

3tævninssmand.
Uødet llaJvet.

Bons G.M.Jensen Niels Jensen Yde
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Fredningsgrænser:
sammenfaldende med Skel
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Ikke sammenfaldende med Skd _._.-
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Sogn: 6//77 ITlI/7!7

Herred: .5rdvr//l9

Amt:Randers

Udfærdiget i Morls /910
Direktoratet for Mabikulsvæsenet
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