
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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FREDNINGSNÆVNET>



UDSKRIFT
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aalborg Amtsraadskreds.

Aar 1934 den 3. Marts Em. Kl. lV2 foretoges paa Dommerkon-
toret i Nørresundby11/1"/ ~

l ;; ,,1

1~\'.~, Fredningssag Nr. 20.
I'" .;.;,
J ~:~I:tlJ Formanden bemærkede, at Udkast til Kendelse havde cirkule-
I~~, ret mellem Nævnets Medlemmer og var tiltraadt af disse.
l~.;~
l', . Der afsagdes derefter saalydende
~ ,0;:,"\";' ,
?:)~'. Kendelse.

I ~t;} i

t
(~:s. I Anledning af en fra Nationalmuseets l. Afdeling fremkommen

\\~'~'~"I,\:,:t~" Begæring om Fredlysning af 3 Grave i Vormstrup, Løgsted Sogn, har
~',"" 9~ Nævnet efter Indkaldelse af alle i de paagældende Arealer beretti-

" ;'~\ ~I: ;

II ,{, :Li(~" I gede og andre i den paatænkte Fredning interesserede afholdt Møde~~.,., T
l ~~~>~"':\M-r· :.j paa Stedet.

!0~,,~,i,:.:~,i'lJl Af de tre Høje fandtes 2 beliggende paa den Enkefru Maren
,-:'~ Holm Pedersen tilhørende Ejendom Matr. Nr. la, 2b, 20, 3b, 3C, 6b,
p '. ~ ~~ ';>id \ 2a af Vo"rmstrup og Matr. Nr. 2f Raunstrup alt i Løgsted Sogn, den
t> ,j. anden paa den Niels Holm Pedersen tilhørende Ejendom Matr. Nr. 3a,~~('i;1
~~,.,:~.~:.~,~,~:;j~t, 6a, 7b Vormstrup i Løgsted Sogn Matr. Nr. 8 af Lendrup Sandø i

-, . Malle Sogn og Matr. Nr. 12a af Gatten i FleJ'sborg Sogn., /!~:,,8f
, '~- "j Alle tre Høje bærer Tegn paa Gennemgravning paa langs og

I \~i:)
I r ;;:'+'.1 trænger til Reparation. Den Landevejen nærmeste Høj "Toftebjerg"
:~"~;:l~'i
tl':"",\}, ~

,~).\,:,{': kaldet indeholder en Cementfundamentering til Brug for geodætisk." -
Institut,

Det fremgaar af Sagens Oplysninger, at Fru Holm Pedersen ved
Deklaration af 7/8 1933, tinglyst 11/8 1933 har givet Geodætisk In-
stitut udelukkende Raadighed over Højen "Toftebjerg" og underkastet
sig nærmere i Deklarationen fremhævede Forpligtelser.

Ejerne har erklæret, at de er villige til at underkaste
sig Fredning af de to, eller hvis Nævnet maatte saa bestemme, alle
tre Høje, saaledes at disse efter at være istandsat skal forblive
i den Skikkelse, hvori de herefter fremtr~der og ikke maa sløjfes
eller beskadiges og saaledes at Nationalmuseet til enhver Tid skal
have uhindret Adgang til Højene.



De har derhos forlangt en Erstatning i Anledning af Frednin-
gen af 100 Kr. pr. Høj og erklæret sig villige til at afgive Jord til
Istandsættelse af Højene fra et Dige mellem disse for en Betaling af
50 Øre pr. Vognmandslæs.

Foreløbig bemærkes, at Højen "Toftebjerg" skønnes tilstrække-
lig fredet gennem Indholdet af den til Geodætisk Institut udstedte
Deklaration. l

Med Hensyn til de to andre Høje skønnes Bevarelsen af disse l
laf historiske Hensyn at være af væsentlig Interesse, og de vil der·...'r,l

.iI,
Istandsættelsen af Højene bekostes og foranstalte s af NatJ.~~

I''')-~~~
nalmuseet og Jord hertil afgives, om det maatte ønskes af Ejerne , ';~,~ . .~
fra det forannævnte Dige og mod en Betaling af 50 Øre pr. Vognman~(~!i~ ~.

,~ ..I--"~læs. Det er herved en Forudsætning, at Istandsættelsen sker efter' n
\

være at frede som ovenfor nævnt.

nærmere Aftale med Ejerne og til en Tid, da det ikke vil genere Land-4
f
~brugsarbejdet.
~

Da den af Ejerne forlangte Erstatning for Afsavn med v. paa ~
~,

~OO Kr. pr. Høj skønnes at være rimelig, vil en saadan være at til- ~
j S

lægge dem, saaledes at altsaa Enkefru Holm Pedersen erholder 100 Kr. ;
"0'(Erstatningerne udredes med Halvdelen af Statskassen og H{}..;;

delen af Aalborg Amtsraad, og tilfalder, da ingen af Panthaverne har t
givet Møde under Sagen og nedlagt Paastand paa Andel i Ersta'tning~r:~;.~
de to Ejere ubeskaaret. Beløbet forfalder til Udbetaling, naar ! '1'1"'/

f.L·1A~ ; j

~'\. ':
, ,~

I~': "~l, . jJ
Istandsættelsen har fundet Sted.

'l' h i b e s t e m m e s:

De henholdsvis paa Enkefru Maren Holm Pedersens Ejendom
Matr. Nr. la m.fl. Vormstrup og 2f Raunstrup, alt 1 Løgsted Sogn og
Niels Holm Pedersens Ejendom Matr. Nr. 6a m.fl. af Vormstrup i Løgstec
Sogn, 8 af Lendrup Sandø i Malle Sogn Og Matr. Nr. 12a af Gatten i
Flejsborg Sogn beliggende to Gravhøje fredes, saaledes at de efter
stedfunden Istandsættelse af Nationalmuseet som foran nævnt vil være
at bevare i den Tilstand, hvori de herefter fremtræder, saaledes at
det forbydes at sløjfe eller beskadige dem, og saaiedes at Natio-
nalmuseet til enhver Tid sk~l have uhindret Adgang til dem.

Der tillægges Ejerne i Erstatning for Fredlysningen hver et
Beløb paa 100 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og Halv-
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delen af Aalborg Amtskasse og som forfalder til Udbetaling, naar
Istandsættelsen har fundet Sted.

Konrad Hansen Anders Jensen Axel Nielsen
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