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Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede

• Domme

Taksations kom miss ionen

Natu rklagenævn~t

Overfredningsnævnet 03-11-1942

• Fredningsnævnet 03-06-1942

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>

•



Lokalitet

Kommune:

REG. HR. S s ~
2æ Østerbølle by og sogn

Ålestrup

J.nr.

Areal

" Formål

le
'lndho:d

. Ejer

Påtaleret

l:25.000 - '"1'7. II 5V-AJI/

Fr.nr. p 5 1700 Fr. 2.

ca. 6 ha. Fredet: FNK
OFNK

3.6.1942
3.11.1942

Sikring af lyngbevokset areal med hustomter fra ældre
jernalder. ,.;:

0.°

Ar~a1et må ikke opdyrkes, tilsås, beplantes eller bebyg-
ges. Der må ikke opstilles boder, huse, master el. lign.
og parkering af køretøjer er ikke tilladt.
Lyngen må ikke afbrændes og lyngslagning er ikke
på hustomterne. A:fgræsning må ikke finde sted og
ikke foretages gravning af nogen art.
Nationa~museet har ret til at hegne arealet og foretage
udgravning.
Der er offentlig adgang til området, dog må hunde ikke
medtages.
Selvsåede nåletræer fjernes af ejerne inden 31.12.1942 •

tilladt
der må

Privat.

Fredningsnævnet.

FREDNING
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Fredningsgrællser:
sammenfaldende med Skel

Ikke sammenfaldende med Skel

Terrain af

Sogn: Ø5/f'rbor/"

Herred: lit/lE/s

Amt: J/t 60ry

Udfærdiget idxo/'dxr IP.W

Direktoratet for Matrikulsvæsenet

Mulmokslorhold: / ~c<tJ
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REG. NR. t:f9

U d s k.r i f t-----------------af
OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL •--------------------------------------

Aar 1942. den 3.November, afsagde Overfredningsnævnat
paa Grundlag af mundtlig Og skriftlig Votering følgende

K e n d e l s e

i sagen Nr. 508/42- angaaande Frenning af et Areal - mad Rester
ef Puse fra den ældre Jernalder - af Matr.Nr. 2a m.fl. øster-
hølle By og Sogn.

Den af NAturfredningsnævnet for Vi~org Amtsraadskrens
den 3.Juni 1942 afsaete Kendelse er forelagt Overfredningsnævnet
i Medfør af Naturfredningslovens ~ 19.

Vad Kendelsen er der paalagt det Areal af Matr.Nr. 2f
ZsterbØlle ~y og Sogn (ca. 6 ha ). paa hvilket der vokser Lyng.
følgende servitut:

"De paa Arealet værende Fortidsminder maa ikke paa nogen
Maade ændres eller forstyrres, og Arealet skal i det hele henlig-
ge saaledes, som det henli~~er nu. og maa som Følge deraf ingen-
sinde opdyrkes. tilsaes eller beplantes ej heller bebygges hver-
ken varigt eller midlertidigt, ligesom der ikke maa opstilles
Boder. Euse, Master eller andet l1~nende eller parkeres Køretø-
jer paa Arealet.

Der maa ikke paa Arealet afbrændes Lyng, græsses Faar
eller andre Kreaturer, fortages Gravning af nogen Art, særlig
ikke af Tørv. derunder Lyng- eller Græstørv, Grus, sten, Ler eller
andet 11gnende •

paa Rustomterne Og deres nærmeste Omgivelser maa der
ikke slaas Lyng.

Selvsaaede Naaletræer vil af Ejerne være at fjerne inden
Aarets Udgang.

Nationalmuseet har Ret til at hegne Arealet og foretage
Udgravning af enhver Art og har derfor Ret til Færdsel overalt
pas Arealet.



-2-

Almenheden har Ret til gaaende Færdsel paa Arealet, dog

at ~unde ikke mas medtages.
Der tillæg~es Ejeren en Erstatning af 2000 Fr.
Arealet vil være at afmærke i Marken og udstykke,

lige som Kende Isen vil VÆre at tinglyse som Hæftelse pap det
paegældende M~tr.Nr.

Pastaleretten tillæg,.::esFredningsnævnet for Vi'~org
Amtsraadskreds ."

Over·frednin!:'.snævnetha r den 17.Septemr.er 1942 be sigti-
get det servitutbelagte Areal i Forening med den ene af den
gældende Ejendoms Ejere.

Da man intet bavde at indvende imod Fredningen af
elerne, som er tiltrasdt af Ejendommens Ejere, hssluttede man
starlfæste Kende Isen.

T h i b e s t e m ro ~ s:

Den af Naturfrednin~8nævnet for Vihorg Amtsraadskreds
den 3.Juni 1942 afsagte Yendelae anga~enne ~redntng af et 4real
- med Roster af Huse fra den ældre Jernalder - af Matr.Nr. 28
~sterbølle By og So~n stadfæstes.

P.O •V •

Frederik V.Pet arsen.
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U D S K R I F T

MI&/~EG. NR. t:lJ?

Yt -V~af
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Viborg Amtsraadskreds.

Aar 1942, Onsdag den 3.Juni KI.15 afholdt Fredningsnævnet for
Viborg Amtsraadskreds Møde paa Gaardejer J.P.Pedersens· og Sofie
Pedersens Ejendom Matr.Nr.2a m.fl. Østerbølle By og Sogn.
Der foretoges: Sag angaaende Fredning af et Areal paa ea

5 Tdr. Land med Rester af Huse fra den ældre
Jernalder paa ovennævnte Ejendom.

Mødt var Formanden Civildommer Kiørboe, Viborg, det amtsvalgte
Medlem, Amtsvejinspektør Dalberg, og det sognevalgte Medlem,Gartner
A.P.Larsen, Aalestrup.

Ejeren Jens Peder Pedersen (kaldet Markuseen) og dennes
Søster Frk.Sofie Pedersen blevantrufne.

J.P.Pedersen oplyste, at Aftægtsnyderen Ane Sofie Sørensen er
død i 1913, idet Aftægten dog ikke er aflyst i Tingbogen.

Nævnet besigtigede Arealet.
Efter at Nævnet havde drøftet Sagen med Ejerne, vedtoges det

at belægge det Areal af Matr.Nr.2f Østerbølle By og Sogn (ea 6 ha)
paa hvilket der vokser Lyng og paa hvilket særlig de i Sagen nævnte
Oldtidsminder er beliggende med følgende

S e r v i t u t :-----------------
De paa Arealet værende Fortidsminder maa ikke paa nogen Maade

ændres eller forstyrres og Arealet skal i det hele henligge saa-
ledes, som det henligger nu og maa som Følge deraf ingensinde op-
dyrkes, tilsaas eller beplantes ej heller bebygges, hverken varigt
eller midlertidigt, ligesom der ikke maa opstilles Boder, Huse,
Master eller andet lignende eller parkeres Køretøjer paa Arealet.

Der maa ikke paa Arealet afbrænde s Lyng, græsses Faer eller
andre Kreaturer, foretages Gravning af nogen Art, særlig ikke af
Tørv, derunder Lyng- eller Græstørv, Grus, Sten, Ler eller andet
lignende.

Paa Hustomterne og deres nærmeste Omgivelser maa der ikke
slaas Lyng.
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Aarets Udgang.
Nationalmuseet har Ret til at hegne Arealet og foretage Ud-

gravning af enhver Art og har derfor Ret til Færdsel overalt pas
Arealet.

Almenheden har Ret til gasende Færdsel paa Arealet,
Hunde ikke maa medtages.

Der tillægges Ejerne en Erstatning af 2000 Kr.
Arealet vil være at afmærke i Marken og udstykke, lige

Kendelsen vil være at tinglyse som Hæftelse paa det paagæld
Matr.Nr.

Paataleretten tillægges Fredningsnævnet for Viborg
raadskreds.

Ejerne erklærede, at de ikke ønsker at paaanke KendeIs
l

tilOverfredningsnævnet. Ejerne frafalder Forkyndelse af Ke .
Sagen afsluttet.

Mødet hævet:
Otto Kiørboe A.Dalberg A.P.Larsen
. . . ~ . . . .

B213360
Linje  
















	Forside
	Overfredningsnævnet 03-11-1942
	Fredningsnævnet 03-06-1942
	Bestemmelser

	Kort
	Dispensationer 2013



