
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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Forhandl in:;sproto1wllen for F:cedningsnl:wnet for 1-181bOT8 (111. i;sra.ad q]~reds

Aar 1932 den 5. September "Em. Klo 2 holdt Fredningsn~vnet

mDde :paa Husmanc1.Lays lIus"~ed Nielsens Ejendom i Torsted.

Tilstede var Porrnanden, DOIJ.LlerNielsen, NøTresv.ndb~r, 08 r,led-

lemr.1erne~ :i?rovst Hansen og Gaarde jer ,Andreas Andreasen.

Der foretoges:

Frednin,sssae; ~:r. 18. B::gE.-ring fra

Pational~useets I Afd. om Fredning

af en Hej paa La::cs I:Iusted Nielsens

Ejendom, Natr. Nr. ~2a OB 170. af

forsted i Aardestrup Sogn •

••• <oI.OD •••••••••• O •••••••••••

lIødt var Ejeren, HUSl!1andLars I.1usted rUelsen. Panthaveren

hav1e ik~ce ,3ivet Liøde. l'!ational~nuseet havde ikke ladet møde.

N~vnet besaa den paa3~ldende Høj, der er beliggen~e vestlige

Udkant a.f Ejendoll1men.

J~0det forlagdes derefter paany til Ejerens Bopæl.

~~eren erkl::;rede s i8 villig til at ind.gaa paa :i!'redlysning af

den paagl;(;ldende Høj, saaledes at denne forhliver henlig!jende i si n

nuv~rende ~rilstand og ikke Qaa nedbrydes eller beskadiges, li8e-

som :t-!ationall!lUSeet til enhver Tid skal have Ade;ang til Højen.

Ejeren har intet ErstatningskT8v o~ er inJforstaaet med, at

der kan l~ses FredningsdeklRration paa Sjendommen~ saaledes at 11.91-

bore; .'\m'ts }'redninssnwvD. ved dets ]'ormand har l)e.ataleret !llecl. IIensyn

+,il eventuelle Overtr~delser af Deklarationen.

Lers Ilusted Nielsen

N~vnet bestente herefter~ at Qen ommelate Høj fredes som fOT-

41 an n~vnt.

Sagen sluttet.

Axel Nielsen J~onrad Ha..nsen Andreas And:ceasen
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