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Arealets navn Gravhøje Sogn Lem J Komm. Ringkøbing
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Areal. 0,1944 ha
hede. Fredet Fredningsnævnets kendelser af 16/12 1950

og 16/2 19;5.

Form&1 Bevarelse af gravhøje og hede hero~kring .•••
Indhold Selvsåede træer og buske k~~ fjernes veG

Fredningsnævnets foranstaltning .

Matr: nr: 72.2,øster Lem.

Ejer. Privat. (/fMdL /rY!i)
Pdta/eret Fredningsnævnet og National~useet .

•
Fr. nr. 34. J. nr. 118-06-730_68.
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U d s k r i f t

af
forhandlingsprotokollen for Ringkøbing amts fredningsnævn.

"

År 1950, den 16. december kl. 10.30 foretoges i Lem (Lambæk)
hos gårdejer Harald Toft:

R.A.F. 34a/195o.
Mødt er nævnets sognevalgte medlem, amtsrådsmedlem Erik Toft, Lem,

samt formanden, dommer Richter, der fremlægger:
skrivelse af 8.ds. fra nationalmuseet og bemærker, at nævnets tredie
medlem, Søren Kjærgaard, er indvarslet, men ikke ønsker at give møde.

For nationalmuseet møder inspektør Norling Christensen, der begærer
det i skrivelsen omtalte areal fredet.

Antruffet bliver gårdejer Harald Toft, der påviser det pågældende
areal. Der udarbejdes på stedet et rids over 3 høje, der ligger på matr.
nr. 72~ øster Lem by, Lem sogn. Højene er beliggende i hede, hvis nærmeste
omgivelser ejeren Harald Toft er begyndt at opdyrke.

Efter inspektør Norling Chris~ensens anvisning foretages en opmålin~
over det areal, han begærer fredet. Målene indtegnes på nævnte rids.

Harald Toft tilbyder uden erstatning at lade det pågældende areal
frede, således at der på ejendommens folio i tingbogen må tinglyses en
deklaration herom - uden udgift for ham.

Påtaleretten tillægges fredningsnævnet og nationalmuseet hver for
sig.
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Nævnet finder det pågældende areal fredningsværdigt.
H. Toft lover inden i år at lade de på ridset angivne plovfurer

vende.
(sign.) Harald Toft.

areal fredes, jfr. naturfredningslovens § 2, således, at det stedse skal
Nævnet bemærker i tilslutning til foranstående, at det pågældend.e ~~~;.ty'

<~'i:<'

henligge som hede. Der må således på det fredede ingensinde finde dyrkning
eltlr plantning sted. Lyngen må ikke afbrændes, ligesom der ikke på arealet
må bygges eller anbringes boder eller andre skæmmende indretninger. Selv-
såede buske og træbevoksninger vil være at fjerne i fremtiden ved frednings-

I næ~ts foranstaltning uden udgift for ejeren.
Arealet vil i fornødent omfang eventuelt være at opmåle og afmærke

uden udgift for ejeren.
Påtaleret tillægges fredningsnævnet og nationalmuseet hver for

sig.
Erik Toft. Tiltrådt:

Søren Kjærgaard. /Sch.

Således passeret.
tt H. Richter.

ef' 11Y~~.e rlj.

/GH.

Genpartens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET FOR RINGKØBING AMTSRÅDSKREDS,
Holstebro, den 18. 1953.
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R.A.I. 34a/1950 Genoptage1aG ~ fredningssag vedrø-

rende matr. nr. 72 c øster Lem b:{ f-

,
Lemsogn, tilhørende Harald Toft,

1 hvilkell sag der blev afsagt ken-

delse den. 16/12 1950. tinsl~s1i daG

12/12 1951.

••• J,.- 1955. ctea 11$. 1'ebnU° kl. 16 tantet ....
IbØllOt4eD&I Gag.

DU'~81

1. Skrivelse d 16/12 1953 fa Ifat~. KøbeMa'fft.

2-5. M]ag. be1"t1n4er akriw180 at' 5112 1~ ~cm4Supekt_ !dea.

liaPØbial.
!IlrrIleta foaand. doaImo~ R1cbter. ~. at 4ft .... lJø ae-

~e talte a1a:L'fOW eS 5/12 1954 ~ troI't er '11 stede. foZ'QUt _4 -3-"
""- Ral'al4 Tofts uodkauc!e1ooØPltegnlne8113/2 4.l. Dette kort trea- I

6. F'..ort.
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e det tred048 areal er eotU:cn4t ed I1PØVDIt 06 er t OftI'Ø88wcæ1øø ... bf.-

laB 6. :In Dtl8kr1tt af ~æwuots protokol ftt4nra4e I18t 1 4aI IIU-

øe~ vil ftft at '1n(Ø.pe pl dø !'OllOStolt •• ~_aø.rat t t1lalut1llQl

~11 de1l ti4l16an ateaste konde1Gø.
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I,iatr .nr. 72 fY

øster Lem By.m.m.
Lem. sogn
Hind Herzoed
Ringkøbing ÅDlt

Det med r~dt skyggede ~~~er ll~~~~

ihdteghede areal, der i marken er af-
mærket med skelpæle,og hvorpå er be-
liggende 3 gravhøje,agtes fredet.

Ring~bing,den 13/11 54.
~

landinspektør

Udfærdiget 1 ~emb~r 1954 efter et kppi af matrikelkortet
~~
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