
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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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds.

Aar 1934 den 27.December afholdt Fredninesnævpet for Randers Amt.
raadskreds Møde paa Gaardejer og Sognefoged J.A.Thorups Ejendom Matr._-o

t":','-, Nr.61!m.fl. Knebel.
'. ,
.' ·-.·l Tilstede var Formanden Dommer Hutzen, Hornslet, det af Randers
'0.';.-_ l Amtsraad valgte Medlem, fhv. Folketingsmand G~M.Jensen, Væth, og det:)~.:laf Knebel-Rolsø Sogneraad valgte Medlem, Gaar~ejer M.P.Mikkelsen,

:<r ~).Knebel.
I .:. ". Til Behandling forelaa:
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j -_~ Begæring af 14.September 1934 fra National-
r

I f . museet om Fredning af en paa Matr.Nr.6~
4.··· .) '~'l'
, .... : > Knebel By og Sogn værende Runddysse.

j Der fremlagdes:
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Nævnte J.A.Thorup mødte, hvorimod ingen af Prioritetshaverne gav
Møde.

Sognefoged Thorup tilbød at frede Runddyssen mod et Vederlag
paa 200 Kr., men da Fredningsnævnet ikke mente at kunne gaa med til
at yde en saadan Erstatning, og Forligsforhandlinger ikke førte til
noget Resultat, blev Sagen optaget til Nævnets Af~ørelse, og der af-
sagdes straks saalydende

K e n d e l s e

Da det skønnes, at Bevarelsen af den paa Gaardejer og Sogne-o
foged af Knebel J.A.Thorups Ejendom Matr.Nr.6~ Knebel By og Sogn
værende Runddysse af historiske Hensyn er af væsentlig 'Interesse,
vil denne Runddysse være at frede, saaledes at den altid skal be-
vares i sin nuværende naturlige Tilstand og saaledes, at der ikke
maa pløjes eller dyrkes mellem eller indenfor Rundstenene og ej
heller nærmere disses Yderkant end l Meter.

Denne Bestemmelse vil være at tinglyse som Servitut paa Matr.
Nr.6~ Knebel By og Sogn af Hartkorn 3 Td.l Skp. l Fdk. 2 Alb., hvilket
Ejendom udgør et Landbrug i Forbindelse med Matr.Nr.13~ en Del af
2l~,22~,23~,25~ og 35~ alt af Knebel By og Sogn.

Som Vederlag for Fredningsservituten vil der være at yde nævnte
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J.A.Thorup 100 Kr., skriver Eet Hund;ede Kroner, der erlægges med
Halvdelen af Statskassen og Halvdelen af Randers Amtsrepart1tions-
fond.

Oplæst.
Sognefoged Thorup, der paahørte KendeIsens Afsigelse frafaldt

H.W.Hutzen G.M.Jensen M.P.Mikkelsen

KendeIsens Forkyndelse.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
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