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REG. NR. 0264 0.000

RØDE MØLLE GRAVHØJ

INDHOLDSFORTEGNELSE
DeklCJ-V'"ø..::b o lA. PV~\J~'"t

- Overenskoæst af 19/1 1961 (nævn), lyst 1/2 1961, om
'J. IIIfredning af område med gravhøj. status quo i naturtilstand,
delvis plej e, delvis ret til tilplantning. F'"\M,t\.. . v ,\k.iv
-tov cll<:.p. "1fOL h0jloe~k. LilA\e.

l' 843 SKØRPING 1316 IV SV

MAT RI K E L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 1/2 1961)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

8e Gerding By, Gerding

,

-
Gældende matrikulært kortbilag: af 17/8 1960

Se også REG. NR.:



"
" ,

~.

I
11~.. \'
l,if~j

}I .\~\

..

. REG. NR . .tll'ø

FREDNINGSNÆVNET
~or Aalborc Amtsrådakreds.

Hatr. nr. 8~ Gerding by
og sogn.

D e k 1 a r a t i o n •

Undertegnede gårdejer Robert Pedersen, Røde Mølle i
Gerding sogn, der er ejer a~ ejendommen matr. nr. 5 og 8~
Ger.i~g by og sogn, hvorpå ligger en oldtid.høj, der a~ Na-
tionalmuseet er betegnet som m 1413.12, indgår herved efter
a~tale med Fredningsnævnet ~or Aalborg Amtsrådskreds pl'?red-
ning af det på hoshæ~tede rids viste område af matr. nr. 8~
Gerding, hvorpå højen ligger.

For at den nevnte høj i ~remtiden kan blive bevaret
og ligge frit og synligt, skal hele det betegnede område,
der u.yrket og lynggroet, ~remde1es være unddraget dyrkning,
.11edes at lyngen så vidt muligt bevares. Det er derfor øns-
keligt, at selvsåede træer fjernes.

Ejeren forbeholder sig dog ret til at tilplante en del
ae arealet, men der ml ikke plantes højens fod n.r.ere end
20 meter.

På det fredede områd. ml ikke opføre. bygninger, rej-
••• master eller anbringes lignende .k....nde indretninger,
og d.r .& ikke ved gravning eller på anden måde foretage. ind-
,re. i terranet.

nenne deklaration vil være at tinglyse som vedrerende
matr. nr. 8~ Ger41ng. Påtaleretten tilkommer Fredningsnævnet
og Nationalmuseet •

.; &erding, den 19. januar 1961.

Robert X. Pedersen
c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.

Afskriftens rigtighed bekræftes •
Hasseris, Aalborg, den 11. februar 1961.
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