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Ar 1960 den 18. nO'Y •• ber lalev 1 sagen:

B.A.l. 36/1959 FredA1ag af et areal omkri-a en gravhø~
på .at~. nr. 4 ! Je~.ild, Aulum SOgA.
tilh.~.nd.clr4ejer fhorvald J~.,
Kilde pr. Aulq,

afsagt sålydende

______ ,. ''o , _

k • n • e l e e I

Ved skriveis. af ,. juni 1959 r.j.te .a~1ona~.e.t e'Ye~ for
fredningsnævnet for RlngkøbiDI •• tsrl4akreda eparga.llet om 1••• k-
sstt.lse af fr.dning at et aPaa1 ud •••• den på ejeAdommen matr. nr.
4 ! Jersild by. Aulum aOin, tilhørende ,Iraejer !hervald Jana •• ,
Kilde pr. Aulum, bel1cgende oldtid.høJ. mb. nz. 2305/9, idet .an f~&
•• tic.almu ••et taadt, at høj", .er pi grund af .in størrel.e, •• akte
tor. eg beliggenhed har en aærlie .etyia1ng, var tr••• al en pl .te-

... 1 .tor etil drevMl .pgravning for sand, der all ..... "Yde beaka-
dlc-t højeDa AO~d~od. Fra Nationa1.useete .tie Op17.te. ",,14iC, at
aan .eC de tor ekajen •••varlige havde ,~utfet aft.le ••• ~rina.

I tilslutning hertil b.siet1e.de fredninglnævae1. ror.aRd stedet
og aeddelt. NatiQAalau ••• t, at han fandt, at sagen burde De~o, iadti1
skaden på højen var udbedret på eA for Nationalmuseet tilfrea ••til-
1ende .l.e.
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Efter at Nationalmuseet ved skrivelse af 16. maj 1960 havde op-
lyst, at skaden på højen var behørigt udbedret, afholdt frednings-
nævnet den 28. juli 1960 møde på åstedet. Det konstateredes herun-
der, at der i meget stor dybde var foretaget afgravning for sand ved
højens østside samt på arealet syd for højen, og at man havde til
hf:?neigt:.::.t f~:retag€ afgravllinE;; Hor-d og vest for højen.

Nævnet var enig med Nationalmuseet i, at det pågældende oldtids-
minde var af særlig betydning, og at det var rimeligt, at der også
af hensyn ti~ oldtidsmindets landskabelige værdi blev truffet foran-
staltninger mod en for nærgående afgravning •

Efter nogen forhandling tilbød ejeren at lade et areal uden om
oldtidsmindet, hvilket areal i ejerens overværelse afmærkedes forelø-
bigt, indgå under fredning mod en erstatning på 1.000 kr.

En endelig afmærkning med betonpæle og opmåling og kortlægning
af arealet har derefter fundet sted.

Da det pågældende areal, der er indtegnet på v&dhæ~tede af
landinspektør O. K. Stampe-Danielsen i august 1960 udarbejdede kort,
skønnes fredningsværdigt, og den fornævnte erstatning under særlig
hensyntagen til den mistede afgravningsret findes passende, vil are-
alet i medfør af naturfredningslovens § 1 jfr. § 2, stk. l, pkt. 3,
være at undergive naturfredning, således at der på arealet ikke må
foretages afgravninger af nogen art, og at der ved afgravninger ind
mod det fredede areal stedse skal holdes en aldeles skridsikker skrå-
ning. På det fredede areal, der fortsat må være genstand for alminde-
lig landbrugsmæssig udnyttelse, må der derhos ikke henkastes affald
eller opføres bygninger af nogen art, herunder boder eller skure, og
ej heller anbringes master eller andre skæmmende indretninger.

Der tillægges Nationalmuseet og fredningsnævnet for Ringkøbing
amtsrådskreds påtaleret hver for sig.

Erstatningen for fredningen, 1.000,- kr., tilligemed renter her-
af 5 % årlig fra 28. juli 1960 til betaling sker, tillægges ejeren,
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14at iDcen panthaver trod. lo~11& tilv&rsliB& har ,1v r
eagen, 0' udredes .e4 hal~d.len af 81ataka ••eA Gi halvdelen at R1ac-
keb1., ...".fond.

T A 1 ". t • • • • • I

Det pi vedhæftede af landinspektør O. K. Stampe-Duielae. 1
augu8t 1960 aGar.ejd.de kort indtegned. areal at .3.nd....n aatr. ~.
4 ! Jer.ild ~1t Aulua .OID, tilhør.nde IArdejer Tho~ald Jens.n, 111a,
pr. Aulwa, hvorp4 oldt1dshøj mb. ar. 2305/9 el'bell.,ende, Wd •• 1Tea
fredning 1 det ovenfor &ntørte omfang .ed pltalerei tør Nati..-lau.,-
,t og trednincanMVDet for Ringkøbing sat.rid.kre'a AYer tor .1,.

Der 1111ægge. cård_Jer Thorvald Jena •• , Kilde pr. Aulus, l 81'·-

.~atn1D&1.000,- kr. tilligemed r.nter h.rat 5 _ 41'11& fra 28. ~uli
1960 til betaling sker. ~

Er8tatningen udredes •• d halvdelen at .tatBka~ o. halvdelen
af Ringkøbiag amt.tond.

Møller Nielsen.
cfr. rb/p

N. Erik Toft. Martin Christensen.
/P.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSR!DSKREDS,
Holstebro, den :i~9.JU!':"f961'. -~.j~"'-.

~~
Møller lielsen....
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t-HI::DN/NGSNÆVNET
FOR RINGKJ0SlNG AMT

REnEN I HERNING, 2. AFD.
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 9722 2200

~lo3L Ol
Herning, den 20. februar 1995
R.A.F. 2/95

Ringkjøbing amtskommune
Landskabsafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Ringkjøbing amtskommune anmoder om tilladelse til at afmærke den
tilladte pløjeafstand med egepæle tilhøjene 2305/2 og 3 beliggen-
de på matr. nr. 4 a, Jersild by, Aulum, tilhørende Evald Nørgård
Aggerholm, Vindingvej 2 a, 7490 Aulum. - R.A.F. 37/59 - Fredning
af areal omkring gravhøje.

Efter en besigtigelse den 27. januar 1995, hvori foruden nævnet
deltog en repræsentant for Ringkjøbing Amtskommune og ejeren,
Evald Nørgård Aggerholm, skal nævnet i medfør af Naturbeskyt-
telseslovens § 50 tillade, at Ringkjøbing Amtskommune afmærker
den tilladte pløjeafstand til højene 2305/2 og 3 på matr. nr. 4 a,
Jersild by, Aulum, med egepæle.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.
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Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget far at søge
eventuelle andre tilladelser, sam lovgivningen måtte kræve.

LOCATING TREES
Med venlig hilsen

by Digital Image Processing
rt. "Sta.mp

af aerlal pnotos

PhD thesis /GRM

[5. DRAFT January 2, 1996]

Kim Dralle

Danish Forest and Landscape Research Institute,
Skovbrynet 16, DK-2800 Lyngby.

Tel: +45 45 93 12 00
Fax: +45 45 93 48 49

E-mail: kdr@dina.kvl.dk

mailto:kdr@dina.kvl.dk
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FOR R1NGKJ0SING AMT
REnEN I HERNING. 2. AFD.

Nygaae 1-3. 7400 Herning
Tit 9722 2200

~1o~1 .0 l

Herning, den 31. maj 1995
R.A.F. 23/95

Ringkjøbing amtskommune
Landskabsafdelingen
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing

Ringkjøbing amtskommune har den 23. ma~ts 1995 ansøgt om Fred-
ni n g snæ vn et s g od ke n de l se a f, at d e r i ~en plej e a f t al e f or h øj e n e
2305/6-8, beliggende matr. nr. 4 d, J~rsild by, Aulum, tilhø-
rende Peder Sandgård, Videbæk vej 6, 7490 Aulum, indgår aftale om
fåregræsning af lodsejerens del af det fredede areal samt arealer
nord og syd herfor. - R.A.F. 37/59 - Fredning af areal omkring

• gravhøje.

Fredningsnævnet for Ringkjøbing amt meddeler herved tilladelse
til det ansøgte på betingelse af, at græsningen, ved begyndende
gennemslidning af vegetationsdækket, i en periode skal bringes
til ophør på den pågældende høj, indtil vegetationen atter har
stabiliseret sig.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år
fra tilladeisens meddelelse, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 85, jfr. § 87 in-
den 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, indbringes for Na-
turklagenævnet, der afgør klager, der er indgivet af miljømini-
steren eller indeholder spørgsmål, som efter nævnets vurdering
har meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål, idet
miljøministeren afgør andre klager.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den
ovenfor anførte adresse.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er
klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre klage-
myndigheden bestemmer andet.



Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
•eventuelle andre tilladeJser, som lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp
!

/GRM•



FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

REITEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning

Tlf. 97 22 22 00

J.H\)·tl(q~t""'1 l

Skov- og Nar,ur:,tvfC'lsen

- 2 NOV. 1999

Herning, den 1. november 1999
R.A.F. 61/99

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København 0. REG. NR. :2 lo 7l. O \ .

Aulum-Haderup kommune er d.d. tilskrevet således:

"Aulum-Haderup kommune, 0stergade 5, 7490 Aulum ansøger om tilladelse til at anlægge en ca. 4
m bred grusvej fra Vindingvej og frem til to vindmøller på matr. nr. 3 c og 3 i, Jersild By. - Lb nr.
68 - Gravlund Høje i Aulum.

Efter en besigtigelse den 28. oktober, 1999, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Ringkjøbing amt, Skov- og Naturstyrelsen, Kulturhistorisk Kontor, Nationalmuseet viHerning
Museum, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Jørgen Nørgaard, Kristian H. Kiilerich,
og ansøgeren, Aulum-Haderup kommune, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, meddele tilladelse til det ansøgte, da dette ikke er i strid med fredningens formål. Vejens
placering fremgår af det vedhæftede kortbilag. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at vejen vil
fremtræde som en markvej langs et læhegn hen over en dyrket mark. Vejen virker heller ikke
skæmmende på de nærliggende gravhøje.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, j fr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.

Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den ovenfor anførte adresse.

e En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser, som
lovgivningen måtte kræve.

Med venlig hilsen

H. Stamp"

hvilket herved meddeles til Deres orientering.
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