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Arealets navn Gravhøj Sogn
I.Lønborg

Form&l Bevarelse af oldtidshøje.

Indhold Status quo.
Offentlig adgang
ejerens skøn.

Arealet afmærket med 4
beror til enhver

sten.
tid på

Matr: nr: 7Ol!Lønb orggård Hovedgård.

Ejer. Privat.

Pdtaleret Nationalmuseet og Naturfredninesforeningen,

Fr.nr: 61. J. nr: 120-06-465-68.
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U d s k r i f t

protokollen for fredningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.

------
Ir 1957 den 6. april blev i sagen:
R.A.F. 2/1957 fredning i Lønborg sogn hos gårdejer

Ne afsagt sålydende
~\

l,
j

Ifølge begæring af 20. mar~s 1957 fra Nationalmusæet har fredningsnævnet for r
Ringkøbing amtsrådskreds den 6. april 1957 afholdt åstedsforretning for at besigtige

Agner Baok, Lønborg,

k e n d e l s e :

f
I

en på matr. nr. 70 ~ Lenborggaard Høvedgaard, Lønborg sogn, beliggende, glrdejer
Agner Janus Hansen Deck, Lønborg, tilhørende gruppe af oldtidshøje, bestående af en
større høj, en langiliøj samt fire andre ganske lave rundhøje, der alle henligger
i hede.

\\

Ejeren har tilbudt, at arealet omkring disse, således som dette er afsat i ma
ken og indtegnet på vedhæftede kort, må undergive. naturfredning på .edvanli~

ttuden erstatning, således at kendelse herom må tinglyses på ejendommen uden udgift

for ham. I \
Da næYDet finder det til fredning tilbudte, på kortet angivne areal fredn{~~~

vsrllrt, undergives arealet fredning i medfør af naturfredningslovens § l. Dette.
al skal stedse henligge i naturtilstand, der må således ingensinde opføres eller
r.'_es bygningfr, skure, master eller andre skæmmende indretninger på arealet. Gr
~avD1.g og anlæg at vej må ikke fiade sted. Derimod skal opsetning af .t mtndre
t_l .t.tader være tilladt. Offentlighedens adgang til det fredede areal - ••rtset
tra nedennæynte påtaleberettigede - beror pi den til .~yer tid vær ••de .~ers ske••

Nærværende kendelse vil være at tinglyse på den pågældende ejendom med priaar
prioritet med påtaleret for Nationalmusæet og fredningsnævnet hver for 8ig •

.;' '/' /J :c.,'Sl'AI'SMINiSI'[;·d2T Jnr. C"- IfI.-C/ - 'i"
/ '- /-



De .ed fredningen forbundne omkostninger afholdes af amtsfonden.
T h i b e B t e m m e s :

Det på vedhæftede, af landinspektør Gunnar Jessen, Varde, i deoember 1956
udfærdigede kort med skravering angivne areal af metro nr. 70 a Lønborggaard...
Hovedgaard, Lønborg sogn, tilhørende gårdejer Agner Janus Hansen Beek, underg1Tes
aaturfredning i oTenfor angivne omfang, med påtaleret for Bationalmus ••t og tred-
ningsnævnet for Ringkøbing amtsrådskreds hver for sig.

H. Riohter. Emil Clemmensen.

ofre ~/J?e/j lp·

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING TSRÅDSKREDS, den 1~/4 1957.
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