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FREDNINGSNÆVNET>



REG.NR. 1:1. Y

Lokalitet 1,2Spanggård, Thostruppå matr.•• Gravplads sogn.nr •

Kommune' Møldrup •

.e Indhold Arealet skal bevares i sin nuværende tilstand, og må
ikke opdy~kes, beplantes eller bebygges. Terrænændrin-
ger må ikke foretages og opstilling af maste, skilte
eller lign. er ikke tilladt. Sten må ikke fjernes el-
ler beskadiges. Nationalmuseet har ret til at foretage
udgravninger på arealet.

Ejer Privat.

P6taleret Fredningsnævnet.
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UDSKRIFT

REG.NR.l.2Y

J:< -3~af
Porhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for

Viborg Amtsraadskreds.

1939, Torsdag den 7.December Kl.14 afholdt Nævnet Møde paa
Spanggaard i Tostrup Sogn.

Der f.oretoges: Sag angaaende Fredning af Arealer af Matr.
Nr.l m.fl. Spanggaard, Tostrup, tilhøren-
de Jens Chr.Thomsen.

Mødt var Formanden, Civildommer Kiørboe, Viborg, ••.•••
Nævnet besaa Aastedet.
Der afsagdes eenstemmigt saalydende

K e n d e l s e :

Der lægges Fredningsdeklaration paa det paagældende Areal
af Matr.Nr.1 Spanggaard, Thostrup Sogn, saaledee som det er paa-
vist Nævnet indenfor de gamle Diger, derunder den i det sydveet- {
lige Hjørne liggende Høj, samt Højen nordøst for Gravp~adBen.

Arealet skal henligge som det henligger nu og maa navnlig
ikke opdyrkes, beplantes eller bebygges, hverken varigt eller
midlertidigt. Terrænet maa ikke forstyrres ved Gravning eller
paa anden Maade, derunder ved Opstilling af Master, Skilte eller
lignende, ligesom tilstedeværende Sten ikke maa fjernes eller
paa nogen Maade beskadiges. Area+et vil være at udstykke og Ken-

"
delse at tinglyse. Paataleretten tillægges Fredningsnævnet for
Viborg Amtsraadskreds.

Det tilføjes, at Nationalmuseet har Ret til at lade fore-
tage Udgravninger paa det fredede Areal.

Der tillægges Ejeren en Erstatning af 400 Kr. under Forud-
sætning af, at Nationalmuseet heraf betaler de 200 Kr •

Kendelsen blev oplæst for Ejeren, der erklærede, at han ikke
ønsker Kendelsen indanket for Overfredningsnævnet og frafalder
Forkyndelse af Kendelsen.

Sagen sluttet.
Mødet hævet:
Otto Kiørboe A.Dalberg And.A.Slamris
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