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REG. NR. ~ 3 ~2,
v

Lokalitet Højgruppe pA matr. nr. l 1 Rævenhede, Tårup sogn.

Kommune: Viborg.

•

,

FREDNING

J.m
1:25.000 - l:lJ~- III /Jet:

Fr.nr. p 5 - 1600 Fr. 20.

Areal ca. 0,7 ha. Fredet: F~K 20.12.1957
OF~K27.11.1958: Formål Sikring af tuegrave fra tidligste jernalder •

• Indhold Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand (hede
med tæt bevoksning af selvsåede fyr og nogle enebær).
Der må således ikke opføres bygninger, anbringes skure,
boder, master, skilte o.l. Arealet må ikke opdyrkes og
terrænændringer er ikke tilladt. Evt. beplantning mel-
lem gravene må ikke komme hojfoden nærmere end 5 m. Der
må ikke komme husdyr på arealet, som derfor hegne s med
pigtråd på betonstolper på ejerens foranstaltning. Eje-
ren skal vedligeholde hegnet •

• Ejer

Påtaleret Nationalmuseet, Fredningsnævnet.
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År lC)58, de~. november, afsagde overfredningi"'l1ævnet
p8 [,runalag af mundtlig og skriftlig votering følg(;DCl e

k e n d e l s e
i 8,tcen In·. 1283/:58 vedrørende fredninE uf et areo.l med old-
tidshøje og tuegrave p~} matt'. nY'. 11 af hævenh(lde, T8rup pOGn.

I den af fr8dningsnævnet for VirJore amt den 20. d.ecember
1957 afsucte kendelse hedder det:

"P?J ej,mdommen matr. nr. 11, hævenbede, T8.I'up ROf,n, E;jer
Julius Mortensen, findes foruden 4 fredede gl".1vh,)je, ptkrede
ved pærskllt notering i tingbogen, mindst 13 l~ve oldtidshøje,
s~knldte tuegrave, fra den tidlignte jernalder. Ogs~ ~iHs8 tue-
gr~iV(' m8. anses for omfatt(~t af bestemmelsen i r1aturfreilnint:;p:-
lovens § 2, selvom særskilt noterinc i tingbogen om fredninEen

endnu ikke har fundet 8t~d, men da hertil k0mmer, at sikringen
af (lisee tuegrave er betineet Id, at ngsf.1 [j,r-eo.let UO<..mOn.i ae;
imellem d em inddr af-;e p und er fredningen, har Nationu.lmuseet
ved skrivelse af 17. oktobur 1957 rettet honvendelse til freJ-
n.ingsnævnet for Viborg amtsI'8.dskreds ;-lngQenc1(; fl'.'d'1inc; af det

:n\:;al, hV01P,q de nævnte 17 oldtidsminder C'r' h\.jli[',...:;enr3.e.

Det hedder i museets skrivelse tI. Q., at museet m§ 1æcee
me~,en væe;t p:~ fredningens gennemfø relse, i det kun f§ tuegn~t ve;
her i landet har undg~ct ødelæcgelse i fortin~eloe med den
ha.stiet forec-;}(md e npdyrkning Ctf land ets hedenl'eal er, h vor-
for d e forel< oms ter, d er endnu findes, h:..tY'en Ganske t3ærli g
hi s to ri f!k væl'di.

•

Museet har f()r\~818et frednin.c;en gennemført silledes, ut

areo.l et ekal for bli ve liegend e i sin nuværende ti l Gt,-~nd - hed e
med selvs;lede træer' -. Plantning mellem de fredede mindes-



mærker kan tillades, dOG at beplantningen ikke bør komme høj-
foaen nær'mere end 5 m. Museet foreslår endvidere, at der træf-
fes bestemmelse om, ut husdyr ikke m8 komme p8 det fredede
ar~ul, da lyngbevoksnineen vil lide herunder, lig0som højene
let vil blive beskadigede.

Nationalmuseet har givet f01eende beskrivelse af de i
fH"fen omhnndlede 17 mindesmæl'ker:
"nr. l,. Høj 2,6 x 22 m. Midt i top ca. 3,5 m bred og 0,8 m dyb

~ænkning, der fortsætter lidt længere, men fladere mod
øst. Lidt oppe p8 siden ved sydøstre fod en ca. 3 m
lang (nord-syd) og l m bred tilgroet afgravning indtil
ca. 0,5 m dyb. Højen bevokset med lyng og fyr.

2. Tue, ca. 0,2 x 5 m (tvivlsom). Uregelmæssig overflade.
Lynggroet,

3. Tue. 0,6 x 8 m tilsyneladende omgivet med en lav ca.
l m bred grøftlignende forsænkning. I top findes en
større forsænkning, hvorved især tuene vestre del er
blevet ødeiagt. Bevokset med lyng, fyr 0E onebæt.

4. Tue, ca. 0,3 x 5 m, Ujæ~l overflade. Bevokset med lyng
og fyr.

5. Tue, 0,3 x 6 m. I top findes et hul, der er en. 1,5 m
langt (øst-vest), C3,. l m bredt Ot~ 0,2 m dybt. Bevokset
med lyne og fyr.

6. Høj, 0,8 x 12 m. Toppen flad og lidt ~onk2v, ellers
ret sod t be vU.ret. Bevokset med lyne 0t::: fyr.

7. Høj, 0,5 x 6 m. I top findes en A~nknin~ cn. 2 m bred
og 0,3 m dyb. Bøjens vestside flader no{';etud, antage-
lie afgr~vet. Bevokset med lyng, fyr- og enebær.
Høj, l x 12 m. I toppen findes en en. 4 m bred sænkning,
der er ca. 0,5 m dyb. Bevnkset med l~rng (~g fyr.
Tue, 0,2 x 5 m, noget af 0stsiden cynes bortBr~vet.
Tue, 0,2 x 5 m. Lidt uregelmæssiG, idet no~ut synes
ufgruvet mod ve8t og øst.
TUF;, 0,:3 x 5 m. Ujævn o verf'lade• Bevokset med fyr.
Tue, (\,2 x 5 m. Vestsiden afcr[LVct og konkav. Bevokset
med fyr.
Tue, n,2 x 5 m. Vist lidt afgravet ITnd nord. BevokRet
med fyr.
Tue, 0,2 x 6 m. I nordsiden findes en 3 m lem!::.av 1,5 m
bred sænkninc, del' er ca, C', 2 m dyb.
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3.
nr. 15. Tue, 0,3 x

1,2 m bred
med fyr.

16. Tue~ 0,5 x 8 m. Tilsyneladende omeivet af en ca. l m
bred, lav grøft. I top findes en ca. l m bred sænl{-
ning. Ellers vel bevaret. Bevokset med fYl'.

17. Tue, 0,5 x 8 m. Lidt ujævn overflade, ellers valbe'-
varet. Bevnkset med lyng og fYl',

Mindesmærkerne under nr. 6 og 7 er identiske med to nf
de høje, hvis fredning tidligere er sikret ved særskilt ting-
lysnine. Samtlige mindesmærker er afmærkede i marken med en
ccm6ntskelpæl, unbragt p8. hovedet umiddelbart øst for hver
uf de enk81te mindesmærker. De enkelte mindesmær~ers beliCfen-
hed er vist p8 et under sagen fremlagt r'ids, der ligeledes ud-
viser det areal af rnatr. nr. 11, flævenhede, T8rup sogn - st0r-
]"else 6510 m2 - som ønskes fredet mellem og udenom tUGgravene.

Nævnet har bGsigtiget lokaliteterne i forbindelse mod en
r8pl'æSentant for' Nationalmus88t Gg forh[mdlet med ejeren, dor
intet havde at indvende mod fredningsbegæringen, og som tilbød
mod (;n erstu.tnine.;en gung for alle p8 1600 kl'. at opoætte
omkring de t ~Jreal, d er 0nskes fr'edet, et heen, b~JStå (md o af en
enkelt række pigtr8d p8 betonstolper, som erhverves hos amts-
vejvæsenet, og at vedligeholde dette hegn i fremtiden.

Idet fredningsnævnet under hensyn til de af Nationalmuf~eet
anførte synspunkter finder, at fredninE,en af det i sacen omhcmd-
lede areal bør gennemføres, bestemmer dot herom nærmere følgen-
de:

6 m. I top findes en ca. 2 m lang og ca.
sænkning, der er ca. 0,2 m dyb. Bevokset

"

•
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Et areal af matr. nr. 11, Rævenhede, T8rup sOGn, af stør-
relse 6510 m2, hvorp8 findes 17 nærmere beskrevne høje (IC tue-
grave, fredes, således at arealet bliver liggend8 i sin nu-
værende tilstand - hede med tæt bevoksninG af selvs8ede fyr og
noget enebær.

Som følge heraf m~ der ikke p~ arealet opføros bygnineer,
hverken varigt eller midlertidict, og der m~ ikke anbrinces
skure, boder, master, skilte eller liGnende. Arealet m8 ikko
for·styrres ved afgr avnin{3 eller p:::1and en m8de, og det me ikke
opdyrkes. Hvis beplantning foretages mellem crnvene, m8 beplaYi'"
ninren ikke komme højfoden nærmere end 5 m. Husdyr IIl8ikke fA.
adgang til det fredede areal, hvorfor dette vil være at het:ne
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4.
særskilt. Hegnet skal bestå af en enkelt række pigtråd anbragt
på betonstolper, som erhverves hos Viborg amts vejvæsen. Opsæt-
ningen af hegnet påhviler den til enhver tid værende ejer af
matr.nr. 11, Rævenheden Tårup sogn, for tiden Julius Mortensen,
der ligeledes får pligt til at vedligeholde hegnet i fremtiden,
således at husdyr til stadighed hindres i at få . adgang til area-
let.

Med hensyn til den nærmere beliggenhed af det fredede
areal og de derpå værende tuegrave henvises til det i sagen frem-
lagte rids, hvoraf genpart vedhæftes nærværende kendelse.

Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende på
matr.nr. 11, Rævenhede, Tårup sogn. Påtaleretten tilkommer National-
museet og fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds.

I erstatning for at tåle fredningsservitutten samt for
at opsætte og vedligeholde hegn som foran nærme~e omtalt tillæg-
ges der gårdejer Julius Mortensen som ejer af matr.nr. 11, Ræven-
hede, Tårup sogn, et beløb på 1600 kr.; der forfalder til betaling,
når hegnet er opsat, og opsætningen er godkendt af nævnet. Beløbet
forrentes med 5% p.a. fra den dag, nævnets godkendelse foreligger,
og til udbetaling sker. ~rstatningen udbetales til ejeren, idet
ingen af ejendommens panthavere har ladet møde eller har nedlagt
påstand under sagen.

Erstatningen udredes, idet fredningen under hensyn til
tuegraves sjældenhed skønnes at have betydning for hele landet,
af statskassen med 2/3 og af Viborg amtsfond med 1/3.

Nærværende kendelse vil i medfør af naturfredningslovens
§ 19, stk. 3, være at forelægge overfredningsnævnet."

Kendelsen er i henhold til naturfredningslovens § 19,
stk. 3, forelagt overfredningsnævnet, som den ll. juli 1958 har be-
sigtiget arealet og forhandlet med ejeren og andre i sagen interes-
serede.

Da overfredningsnævnet finder, at fredningen bør gennem-
føres, vil fredningskendelsen være at stadfæste, dog at erstatnin-
gen udredes med 1/2 af statskassen og 1/2 af Viborg amtsfond. Et
kort nr. Vi. 117 visende grænserne m.m. for det fredede område er
vedhæftet nærværende kendelse.

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

Den af fredningsnævnet for Viborg amt den 20. december
1957 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal med oldtids-
høje og tuegrave på matr.nr. 11 af Rævenhede, Tårup sogn stadfæstes.
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I erstatning tillægges der gårdejer Julius Mortensen,
Kvosted pr. Løgstrup, 1.600 kr. + renter 5% p.a.- fra den dag,
fredningsnævnet har godkendt det i kendelsen omhandlede hegn,
til betaling sker.

Erstatningen med renter udredes med 1/2 af statskassen og
1/2 af amtsfOYlc1.

Udskriftens rigtighed
bekræftes

overfredningsnævnets sekretær
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CITERET FULDT UD I OFN K. AF 27/11 1958

UDSKHIP1'

A F
PROrofWI. FOR FREm: nJG3NGVN~~T FOR VIDeRG AYTSR~.D ."'1\REDS•

~r 1957 den 20. december kl. lo afholdt tredn1ngsnæTnet tor
" .

Viborg amtsr~dskreda møde på oiyildommerkontoret i Vibore.
e, Der foretogesl

I_I-

Sag ang. fredning rd et areal med oldtidPJhfJje
tuegrave, på rætr. nr. ll. Ræ'Yenhede,
Taarup sogn.

Mødt var alene tredn1ngenæTtlets formand, oiY11dormner Aage Holm,

Viborg...............................................- ...- -
Formanden afsagd: 1 tagen sAlydende

k e n d e 1 s el

På ejendommen matr. nr. 11, Ræ~nhede, Taarup sogn, ejer Julius
Mortensen, findes foruden 4 fredede gravhøje, sikret ved særskilt
notering i tingbogen, minde t l' leve oldt1dshøJe·, såkaldte tuegrave,
fra den tid ligets j ernald er. Også disse tuegrsve må anse.s for omfattet
af bestemmelsen i naturtredn1nployens § 2, selvom særskilt nøteriuc
i tingbogen 011 tredn1ngeu endnu 1kke har fundet eted, men da hertil
kommer, a t sikringen af~dise. tue grave er betinget af, a t også area-
let udenom og imellem cl m indd~aps under fredningen, har NationøJ.mu-
seet ved skrivelse a1 11_ oktober 1957 rettet henvendelse til t'redn11llf

I
nævnet tor Viborg am.tsr~dskred e ang. fredning at det areal, hvorpå d.
næmte 17 oldtidsminder 'er beliggende.

Det hedder i museets skrivelse bl.a., at museet må l~gge mesen
vægt på trudninge gennemførelse, idet kun få tU"8gr&Te har 1 landet
har undgået ødelæggelse i torbindflse" med den hastigt t'oregåede op
dyrkning af landets hed.arealer. hvorfor de forekomster, der endnu
tindes, har en ganske særl1g historiSk værdi.

Museet har foreslået fredningell gennemtørt 8åledee, at arealet
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