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U d B k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for fredninr-snævnet for VIBORG amt.

År 1950, den 13. juli kl. 15 afholdt fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds møde på matr.nr. 12~ , Nørre Lem, Lem sogn.

Der foretoges

'.

Sag ang. fredning af et areal i 100 m.s. af-
stand fra en fredet oldtidshøj beliggende på
matr.nr. 12~, Nørre Lem, Lem sogn, tilnøren-
de gårdejer A.A. Dalsgaard.

Mødt var nævnets medlemmer, formanden, civildommer Otto Kiør-
boe, Viborg, det amtsvalgte medlem, amtsvejinspektør Dalberg, Viborg,
og det sognevalgte medlem for 1em sogn, uddeler Carl Jensen, Lem.

Der fremlagde s :
Begæring af 21/1 1950 fra Nationalmuseet om fredning af are-~
alet o~cring oldtidshøjen på matr.nr. 12 ~ Nørre Lem, Lem

A.

sogn.
B. Matrikulskort.
C. Tingbogsattest.

4 indvarslinger i forkyndt stand til ejer og panthavere.
Skrivelse af 10/7 1950 fra finansministeriet, hvorefter
dette som panthaver i h.t. saneringslån nedlægger påstand,
at evt. tilkendt erstatning udbetales statskassen som eks-
traordinært afdrag på saneringslånet.
Skrivelse af 21/6 d.a. fra Nationalmuseet om, at det ikke
ser sig i stand til at lade sig repræsentere på mødet.
Ejeren gårdejer A.A. Dalsgård blev antruffet.
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Ingen af de indvarslede panthavere havde givet møde.
For Lem-Vejby sogneråd mødte sognerådsformanden.
Nævnet besigtigede i forbindelse med de mødte forholdene
omkring den høj, hvis omgivelser ønskes fredet.
Ejeren erklærede sig indforstået i,arealet omkring højen
fredes, uden at han forlanger erstatning herfor.

Nævnet drøftede sagen og afsagde straks sålydende



e.

K e n d e l s e :

- ,

Den på matr.nr. 12 ~, Nørre Lem, Lem sogn, beliggende høj
er fredet ved fredningsloven. Inden for en omkreds af 100 m fra
højen, dog kun f.s.v. ang. nr. 12 ~, må ikke opføres nogen byg-
ning, foretages beplantning eller anden foranstaltning, derunder
gravning efter grus o.l. samt henkastning af affald uden at National-
museets, fredningsnævnets og kommunalbestyrelsens godkendelse forin-
den er indhentet.

For fredningen ydes ingen erstatning.
Kendelsen vil være at tinglyse som hæftelse på matr.nr. 12 ~,

Nørre Lem, Lem sogn.
Påtaleretten tillægges frednin~snævnet for Viborg amtståds

kreds.
Ved tinglysningen vedlægges et rids vedrørende højens belig-

genhed' og det frede~e område iøvrigt.

T h i b e s t e m m e s :
Med hensyn til fredning af et areal omkring en.oldtidshøj

på matr.nr. 12 ~, Nørre Lem, Lem sogn, forholdes som foran bestemt.
De mødte påhørte kendeIsens afsigelse.
Forkyndelse frafaldtes.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Otto Kiørboe. A.Dalberg. Carl Jensen.
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