
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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U D S K R I F T
af

ForlJandlingsproiokollen for l!'retlniniSsmevnetfor halborg Amtsruadskreds

Aar 1932 den 4. 1j ovember foretoges paa Dommerkontoret
i Nørresundby:

Fredningssag Nr. 16.
~redlysning ~f en Høj paa Husmand
;;>ørenBjnar Dahls Ejendom i Haver-
slev.

}'or.:lantlenfr :mlal3deUdkast til Kendelse underskrevet
af samtlige Udvalbets Uedlemraer.

Det fremlagte Udka~t er saalydende:
K e n d e l s e :

I Anledning af en fra Nationalmuseets l. Afdeling
den 4/7 d.A. dateret Deg~ring til Nwvnet om Fredlysning af en Høj
paa 8ta tshusmaud Ejnar Dahls hlark i Hl:!.verslevi Gislum Herred, har
N!cvnet efter Intlkaldelse af alle i Ejendommen oerettigede afholdt
Bøde med disse paa den paag~ldende Ejendom, hvis Belegnelse er
Uatr. ilr. 10e, laf, 3u, 5v, lag og 4k af Haverslev By og ;)ogn.

Højen, der er beliggende paa ~atr. ~r. 3u er i Tidens
Løb blevet en Del beskadiget ved Gravninger, saaledes at det s~r-
lig er gaaet ud over dens ~odparti. Det vil v~re nødvendigt at
istandswtte Højen ved at tilføre denne 2-300 Lws Jord, der dels
maa fyldes i de paa troppen v,,-rendeHuller, dels maa anbringes om
Foden, hvorefter Jen løse Jord dwklces med Lyng- og Grastørv.

Bje:ren uf Bjencloml:lenhar erldæret sig villig til dels a
istandstLtte Højen ~OHl n<.<;vnt,dels at underkaste sig Fredlysning af
denne, men har herfor i det hele krævet sig tillagt en Brstatning
paa 150 Kr.

Nati onalmuseet s l. Afdeling llar erklæret sig vi llig til

at betale Halvdelen af nwvnte Brstatnins 75 Kr., saaledes at dette
Beløb først udbetales Lodsejeren, naar Reparationen af Højen
har fundet Sted.

Da Bevarelsen af den omhandlede Høj skønnes at vu;re af
vtLsentlig Interesse af historiske Hensyn finder Nævnet, at IJatio-



,-

nalmuseets J3egl;.;rin8bor tages til 1"ølge, saaledes at den paaij",lJen-
de Høj fredlyse s og vil v""re at bevare i Jen 'ri1stand, hvori den
fremtr<l;derefter den Joran n""vnte Istandscc:ttelse,ikke maa sløjfes
eller beskadiges, og sac:l.ledesat Nationalmuseet til enhver Tid
sk~l have uhindret Adgang dertil.

,,' .. -::I.n... ..For Ist~nds~ttelsen, der vil vwre at udføre af Ejeren,'~,
"som for~n nwvnt, og Fredningen till~gges der Ejeren et ~eløb af

150 Kr., hvoraf 75 Kr. betales af Nationalmuseets l. Afd. og ,~ " '.'
I' i.'

75 Kr. af Statskassen og i.alborg Amts liepurtitionsfond, hver me,ø.."
\ 10.Halvdelen.

T h i b e s t e ro fil e s :

Den pau Statshusmand ;;øren Bjnar Dahls Ejendom Matr(~~( .
~:·>·1:~:10e, 10f, 3u, 5v, lOg og 4k af llaver::llevBy og Sogn be li ggende!j(;'_Y,

Høj fredlyse s , sualeJes at den efter stedfunden Istandsættet se·~·":'
•• 1som foran nwvnt vil vwre at bevare i den Tilstand, hvori den der~~

l

efter fremtr~der, saaledes at det forbydes at sløjfe eller beSka~:
:'

dige Højen, og saaledes at Nationalmuseets L Afd. til enhver Tid ..
- -)

skal have fri og uhindret Adgang til Jenne. - ':'
!

-"!iDer till~g~es Gjeren, Statshusmand Søren Ejnar Dahl. ~
for Istands:flttelse og l!'r-JdlJTsningen l:rstatning paa 150 Kr., dr~:'~.

vil Vltlreat udrede 1I1ed75 Kr. af Nationalmuseets 1. Afdeling., i'~
, l ,Sl~J~fJ~

I: -"'1.\'"med 37 Kr.50 Øre af Statskassen og 37 Kr.I)O Øre af Aalborg Amt~::~'I;\:;1
. r'i-:IlRepart~ tionsJond, og som ud betales Ejeren, naar IstandsættelS611' ~

-', ,;
,.1er godkendt enten af Nationalmuseet eller af Nu:vnet. 'I:,

'.'A.xel Nielsen Konrad liansen Johan Mogensen .-ti:
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Fredningsgrælzser:
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