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Aar 1948 den 5.April Kl 16 afholdt Fredningsnævnet
Møde i St. Restrup til Behandling af Sagen:
Fredning af Arealet omkring 2
3/1948
Dyssekamre paa Ejendnmmen l hl
St. Restrup, Sønderholm Sogn,
tilhørende Svend Stoffersen.
Der afsagdes saalydende
K e n d e l s e

Efter at Museumstnspektør Riismøller, Aalborg historiske
Museum har henedt Fredningsnævnets upmærks0mhed paa Tilstedeværelsen
af ultidsminder paa den Svend Stoffersen tilhørende Ejendom Matr.
Nr. Ih. m.fl. st. Restrup, SønderhnIm Sogn, og henstillet at et
omkringliggende Areal fredes, har Fredningsnævnet foretaget Besigtigelse af uldtidsminderne, der i Musæets Henvendelse beskrives aaaledes:
liDetpaagældende oldtidsminde har ikke tidligere været kend
men fremkom ved pløjning i december 1947. Undertegnede foretog en
pløjning, der blottede to dyssekamre af ældste type, sat af overorden°
lig svære sten og vabevarede med undtagelse af overliggeren, som er
fjernet i ældre tid. Selv med denne redukti~n danner de to.kamre
tilsammen et oldtidsminde af meget stor kulturhistorisk Værdi, et
af de bedste i hele Aalborg Amt".
Nævnet har derefter bestemt, at Sagen vilde være at tage
under Behandling.
Kamrene, der ligger paa Matr.Nr. lhl ca. 25 m. fra Parcellens nordlige og ca. lno m. fra dens vestlige Skel dækker ca. 100 m2
af Ejendommen, der er oplyst at udgøre ca. 11 Td. Land.
Det fremgaar, at Kamrenes Overkant ligger i Niveau
med den omgivende Mark, og at Kamrene nu helt er l.l.dgravede,
og at
Ejeren har forklaret, at Udgravningen er foretaget af ham med
gratis Bistand af forskellige Naboer.
Nævnet er af den Opfattelse at selve Oldtisminderne er
fredede i Henhold til Frednings11vens § 2, I.Pkt., men under
Hensyn til det 0verfor om Kamrenes kulturhistoriske Værdi op1~ste
og med Bemærkning, at Nationalmuseet har tiltraadt Tanken 0m en
videregaaende Fredning finder Nævnet, at der bør f0retages Fredning
af et Areal af Matr.Nr. lhl i en Afstand af 100 m. fra Kamrene, saale.
des at dette Areal ikke maa benyttes paa anden Maade end til almindelig landbrugsmæssig Drift, og saaledes at der ikke paa dette
Areal maa opføres Bygninger eller foretages Beplantning.
Der findes at burde tillægges Ejeren af Ejendommen Svend
Stof tersen en Erstatning paa 500 Kr., der udredes med Halvdelen

-2af Statskassen og med Halvdelen af Aalborg Amtsfond.
Der findes ikke Anledning til at tillægge Panthaverne
nogen Del af den bestemte Erstatning.
T h i e r a g t e 8;
Et Areal af Matr.Nr. lhl St. Restrup, Sønderholm Sogn fredes i en Afstand af indtil 100 m. fra de paa dette Matr.Nr. liggende 2 Dyssekamre, saaledes at Bebyggelse og Beplantning i dette
umraade ikke maa finde Sted.
I Erstatning udbetales der til Ejeren af Ejendommen
Svend Stoffersen 500 Kr., der udredes af Statskassen med Halvdelen
og af Aalborg Amtskasse med Halvdelen.
F. Juhl.
K.Balle.
Konrad Hansen •
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