
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

B213360
Rektangel
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Aar 1932 Freoazen den ll~ rIarts Kl. 2~2 afholdtes II0cle a1'

Predningsn~v~et oestaaenue af PormandGn, Civildommer P. Buch, Ros-

ki lc~e~ det fas '~;el1edlem, Amt sTaadsnedlem Gaarr.ej er J. P.J ensen, Sv0-

c;erslev o,'; det lokale Hedlem, So,snefo:5eo. Hans Vi3So i.lenniche, Gundsø-

masle •

Foretaget blev: Fredning af Gn Langdysse med 2 Kamre paa

den Gaardejer Gerhard Anton Hal:sen tilhørende Ejendom hlatr. Nr. 20a

......................
Der afsaeoes derefter saalydende

K e n d e l s e •

Den ovenm~vnte pEa Gaarde j er Gerhard Anton l'.le.dsens Ej endom,

I:Iatr. I~r. 20a af Gur.dsømagle !3y og SOGn, Falkj xr3aard, L.ggcndc

Langdysse med tilhørende Grund, deTlmder /2 ~ Jord udenfor Randste-

nene bør bibeholdes i sin nuvwrende naturliee Scand, saaledes at Na-
tio1'1alr:J.useet er beretti:..;et til at opso.;tte I~~rkesten oS eventuelt at

fore~age Udbedringer.

})aat 2.lere ttGn tilkomG1er saave l Ha~iOllalr.'useet som Fre dnings-

n::cvnet.

De~' till~~g5es E~e:-ce1!. en Erstatning af 200 Kr. - '.ro BundTede

Krcner af det Offentlige.

P. Buch J.P.Jensen H.V. 1:'lc"'.nniche

Af Uuseumsinspektør Kj';..;r udbetaltes der derl:,aCl.Gaardejer

Madsen kontant 150 Ko'., for hvilke hans Underskrift i Protokollen er

Kvitterine. •

Sue.en slutte.

G.A • 1'-1ads en

P. Buch J.P.Jensen Hans KjærH. V.l~a!lnicho
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