
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlin~sprotokollen for Freaningsn~vnet for Viborg Amtsroadskred

Aar 1932 den 4. Marts Kl. 16,50 afholdt FredninEsn~vnet
for Viborg Amtsraallskreds I,i0depau den Jensine Jacobsen, Vamtnen,
tilhørende Ejendom Mutr. N:l:-. 6e Vamtnen.

r.I;,dtvar ILvnets l!edlemlller,Dommer !.10ritz,Skive, AmtsV'::;j-

inspektør Da11Jerc;,Vibore, oi:,GJr. 1'. Bach Ushus, Sjørring.
For Nationalulllseet var mødt Inspektør Carl Neergaard, Kø-

benllavn.
Paa Ejerindens Veene var til Stede Forpagter Jakob Jakob-

sen, der paaviste en tildels afgravet Kæmpehøj beliggende nord for
Vejen Rødding-Vammen.

Inspektør Neer~aard udtaler, at han maa Rnse det for i høj
Grad ønslceligt, at e1en ommeldte Høj af hlstorislce Hensyn fredes,.
idet Højen er et sj~ldent forhistorisk Mindesmarke.

ILvnet ~3kønnede l1er"fter med Hjemmel i 1"rednineslovens
§ l, at den omroelclteHøj indtil videre skulde henligge urørt, og at
den paabecyndte Afgravnine af samme vilde v~re at indstille.

Oplast. Vedtaeet.

Julius r.1oritz A. Dalberg P. Bak Ushus

NcLVnets Forlnand SaLJt Amtsvejinspektør Dalberg og Inspektør
NeerGCtard be;;,;avsi~ derefter til rrapdrup, hvor Ejerinden Fru Jakob-
sen blev ctniruffen.

Hun erklwrede sig rede til at lade den forommeldtd Old~ids-
høj frede, saaledes at hun fremtillig ikke afgraver eller paa anden
Maade disponerer over Højen, idet hun ikke vil pløje Højen, fjerne
Sten eller f,)re Sten til samme, hvorhos hun vil tillade Nationalmu-
seet uden Udgift for flig at istandswtte Højen efter Nationalmuseets
Skøn, hvorhos hun tillaner, at Nntionalmuseets M~rke swttes paa Højel

Som fuld Erstatning vil hun modtage et Beløb af 200 Kr.
Hun bemu:rker, at del!"ikke hende bekendt findes andre Panthavere
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end Kreditforenin[;en og hendes Svoger Jacob J acobsen i Ej end omrnen ,

N~vnte Jacob Jacobsen, der er Lilstede, bemærker, at

han oG hans Svif.;erinde ved mundtlig Overenskomst indbyrdes vil

fordele de 200 Kr., saafremt ingen anden ~anthaver maatte have

net til samr.Je.

Fru Jacobsen erklwrer sig rede Lil, at nærv!Brende For- l

lig tinglyses paa Ejendommen forud for alle Forhæftelser, dog uci~~
, ,,",i

Udgift for hende. "_ . l',
\\f~, y.

Oplwst. Verttaget. r .. ',
I .) .:;

Jensine Jacobsen Jakob E. Jakobsen

f'Iørlet ha::vet.

Julius Moritz
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