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Udskrift-----------------
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.-----------------------------------------
Aar 1937 den l2.August afsagde Overfredningsnævnet peB

Grundleg ef skriftlig og mundt lig votering f 0lgende
Kendelse

i sagen 277/37 om Fredning, af to Gravhøje heliggende pea Ejendommen
Matr.Nr. l ! m.fl. Fastrup, Vammen i Viborg Amt.

Den af Fredningsnævnet for Viborg AmtsraadskredB den 15.
Juni 1937 afBagte Kendelse, hvorved SLadfæstes en af Formanden
for nævnte Fredningsnævn i Henhold til Lov Nr. 245 af 8.Maj 1917
§ 6 den ll. samme Maaned afsag,t foreløbig Kendelse, er af Ejeren
af de fredede Gravhøje, Gaardejer N.P.Jensen, indanket for Over-
fredningsnævnet i Medfør af ommeldte Lovs § 14, idet den pasgælden-
de har paasteset sig tillagt Erstatning for den stedfundne Fredning.

Over-fredningsnævnet, som den 2.Juli 1937 har besigti-
det de nævnte Gravhøje og ved denne Lejlighed i Ejerens Frav~else
har gjort dennes Hustru opm~ksom paa den nedennæronte nye Natur-
fredningslovs § 2 og ~ 36, kan ikke nære Tvivl om, at de ommeldte
~rtidsrninder i Henhold til § 2 i den efter KendeIsens Afsigelse
ikrafttraadte Lov af 7~lV1aj1937 om Naturfredning, nu er undergivet
Fredning uden ErstatningsydeIse til Ejeren, og idet sagen 'nu ifølge
Lovens § 36 vil være at bedømme efter Bestemmelserne 1 nævnte Lov,
vil den af Fredningsnævnet afsagte Kendelse herefter kunne stadfæst.es.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Viborg AmtsraRdskreds den

l5.Juni 1937 afsagte Kendelse stadfæstes.
P.O .V.

Frede'rikVJ'etersen
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af
l'orhandlingsprotokollen for l'redningsnævnet for ....

V~borg Amtsraadskreds. : .'

:1937, Predag d,n tl. Juni K1~16var Nævnets Pormand Civil-
dommer Xiørboe, Viborg, til Stede 'paa den Niels Peter Jensen til-
hørende Ejendom, Pastruplund, Matr.Nr.l.'m.fl. Fastrup~ Vammen.

Der foretages:
Sag angaaende Fredning af 2 Gravhøje paa
nævnte Jensens Ejendom.

Der fremlagdes en Skrivelse af Gaars Dato .fra Nationa1-

5/19371

musee~ med l Bilag.
Til Stede blev ant~ffet Niels P.Jensens Hustru, Maren

Jensen, der oplyste, ~t Niels P.Jensen i Dag ,er til Marked i
!labro.

Pormanden bemærkede, at han havde skønnet det nødvendigt,
at der snarest blev truffet Poranstaltninger i Sagen, hvorfor
han, da Nævnet ikke kunde sammenkalde s saa hurtigt, havde ind-
fundet sig paa Stedet. . ,I

Niels P.Jensens Hustru erklærede, at øaavel.hun som hendes
Mand var paa der rene med, hvilke Høje det drejede: sig om.

I Henhold til Fredningslovens § 6 afsagde Formanden derpaa
saalydende

K e n d e 1 s e :

Da de omhandlede Høje antagelig ved Poranstaltning af
Predningsnævnet vil blive fredet, , - .. :

b e s t e m m e s
De i Sagen nævnte Høje bør in~til videre,for~live henliggen-

de· i samme ';ri1stand~om nu, eaaledee at det. forbydes Ejeren og
;enhver anden at: foretage nogen som, he).st,Porandring\.,i den nu
bestaaende Tilstand, de~nder navnlig 'jerneløe,~af:.Sten fra

,Højene •
\. [',. ",' .f,- . t. ~ ..~" ". .

Kendelsen og dens Retsvirkninger tilkendegaves Niels P.
Jensens Hustru.

Sagen udsat.
Otto Kiørboe
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1937, den 15.Juni Kl.16 var Nævnet til Stede paa ~astrup-

lund i VammenSogn, tilhørende Niels Peter Jensen. Mødt var

Pormanden Oivildommer Kiørboe, Viborg; Amtsvejinspektør Dalberg,

Viborg, og Gaardejer Peder Bak, Ushus.

Der foretoges I /;':,:',~
~'i : 'l :\1

5/1937: F o r a n s t a a e n d e S a g : [f/,,~,
Nævnet besigtigede de to Høje, der ligger oa 300 m fra L" ,"."

Søen og oa 300 m,fra hinanden. 1':, : ,,~~:'
f' .:

Den vestre er afgravet paa Siderne og indeholder en af t " "'.
~ i ~~.

dækket -Jættestue-. y )
1" ~ ~

·Den østre er oval parallel mod Søen oa 30 m lang og 25tia' .';

bred. Den er bevokset med Lyng og GrIBs. Der ligger 'en Del l~.,;>~
1l ' .lSten i og omkring den. Der er gravet indtil '178m ned i Høje .__>;;,:;;~

Top, ligesom der er gravet forSkellige Steder ned i den. D t.t:~
ses ikke at være afdækket større Sten. t ' '~

Ejeren blevantruffen og havde Lejlighed ·til at udtale '~:~~~:~"

Han blev gjort bekendt med at det er Hens'igten at fredf,;:~~;:
i". t;}"

de to Høje, mod hvilket han nedlægger Protest.' S,aafremt Fre ~""~

ningen fremmes" paastaar han sig tilkendt Erstatning under ~,
I ,~~

'1 ~ ~\I<Il A:J
syn til, at han udnytter Stenene erhvervsmæssigt, 'idet han ' '.;>:(.:'

producerer Vejmaterialer til Salg. Han mener, at der er oa .t.~;~~,ij}
~~"lSten i Højene "3,50 Kr., og han paastaar sig derfor tilken j~~i~~1~J

en Erstatning af 700 Kr. ~(~)':~:f~
, .Nævnet bemærkede, at det kan ses at Gravnfngen i den

østre Høj for en stor Del er foregaaet ,ganske nylig. ~' :

., .'" 'j Da Nævnet enstemmig skønnede, at Bevarelsen af Hø~~ne '!.~
historiske Hensyn er af væsentlig' -Interesse, bestemte Nævne'~'~

• 'I ", '." "at den af Formanden den ll.ds. afsagte foreløbige Kendelse v~~, ~
være at stadfæste.' ' ~,,- ~

Under Hensyn til at Lov Nr.140 af 7.Maj 1937 træder i ~tt '
den LJuli d.A. og alle Fortidsminder, derunder' Gravhøje, fra

1." fornævnte Tid'l!Ipunktvil være fredet, uden at" der' t11kolDlller

Ejeren Erstatning, fandt Nævnet ikke, at der' var' aldeles 'til-

strækkelig Anledning til at tilkende Ejeren af Gravhøj~n~'~ogen
'Erstatning.

Sagen sluttet.
Otto Kiørboe A.Dalberg P.Bak,Ushus
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