
Afgørelser - Reg. nr.: 01446.01

Fredningen vedrører: ø. Lem Gravhøj

I e Domme

•

la ksations kommiss ione n

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 16-12-1950

Kendelser

Deklarationer

01446.01

Gul sag



FREDNINGSNÆVNET>



, , O;:;UC:;UC:; Uf t=Ult=f f l"'ilflgKftJDlng a mL

Arealets navn Gravhøj
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Sogn Lem Komm. Ringkøbing
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Areal. 0,037 ha. Fredet Fredningsnævnets kendelse af 16/12 1950.

Form&1 Bevarelse af gravhøj.

Indhold Status quo.
fjernes ved Selvsåede buske og træer kan

Fredningsnævnets foranstaltning.

Matr. nr. 61.2:9.øster Lem.

Ejer.

P&taleret Fredningsnævnet og Nationalmuseet.

Fcnr. 35. J. nr. 118-06-729-68.



Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse 
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 
(i København kvarter) 

eller (i de sønderjydske lands
dele) bd. og bl. i ting
bogen, art. nr., ejerlav, 

sogn. 

Gade og hus nr. 
(hvor sådant findes; 

6laq den s y d l . d e l , 

Lém sogn. 
(udfyldes af dommerkontoret) 

Akt: Skab 

Købers 

Kreditors 
bopæl: 

Anmelderens navn og bopæl (kontor): 
Fredningsnævnet 

for 

Ringkøbing Amisraadskreds-

Stempel: kr. øre. 

U d s k r i f t 

a f 

forhandlingsprotokollen for Ringkøbing Amts Fredningsnævn. 

År l95o, den 16/12 kl. 13 foretoges på matr. nr. 61aq 

øster Lem, Lem sogn, tilhørende gårdejer Sigurd Tofts 

R.A.F. 34d/iy5o 

Mødt er nævnets sognevalgte medlem, amtsrådsmedlem Erik 

Toft, Lem, samt formanden, dommer Richter, der fremlæggers 

Skrivelse af tt.ds. fra Nationalmuseet 

og bemærker, at nævnets tredie medlem, Søren Kjærgaard, er ind

varslet, men ikke ønsker at give møde. 

Por Nationalmuseet møder inspektør Nørling Christensen, 

der påviser en pa ejendommen værende gravhøj, hvis østlige side 

er fjernet. 

Antruffet bliver ejeren, åzgsxåxS&^t af matr. nr. 61aq, 

øster Lem, Lem sogn, Sigurd Toft. 

Den pågældende høj beses. Let viser sig, at en trediedel 

af højen er afgravet i den østlige- side for at afgive plads 

til en vej. -' 

' i)er udarbejdes og fremlægges et rids efter inspektør Nor-

ling Christensens anvisning, der angiver det omfang uden om 

højen, der bør fredes. 

Sigurd Toft indgår på inden 1. .juni i'95i at bringe højen 

Bestillings
formular 

Jensen & Kjeldskov, AIS, Købenbavn. 
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tilbage i den skikkelse, den havde før afgravningen blev 

påbegyndt i ar, ligesom han indgår på uden erstatning at 

lade det foreslåede areal frede som nedenfor.bestemt uden 
- * • -

erstatning, saledes at deklaration herom .lyses på ovennævnte 

matr.nr. - uden udgift for ejeren. '' 

Nævnet finder arealet fredningsværdigt. 

W.Erik Toft. Søren Kjærgaard. Sigurd Toft 

H.Richter. 

jf Nævnet bemærker, i tilslutning til foranstående, at 

det pagælaende areal ¥r%%es^ saietles, at dette og højen sta

dig skal henligge i naturtilstand.. Arealet må ingensinde op

dyrkes- eller beplantes, -'ligesom der ikke.pa..areale.t...2i#. bygi-

ges eller anbringes boder eller lignende skæmmende indret

ninger. Selvsåede buske eller træbevoksninger vil være at 

fjerne i fremtiden ved fredningsnævnets foranstaltning uden 

udgift for ejeren. 

Arealet vil i fornødent omfang eventuelt være at op

måle og afmærke,uden udgift for ejeren. 

Påtaleret tillægges fredningsnævnet og Nationalmuseet 

.hver for sig. 

Således passeret. 

H.Richter... /Sch. 

. Udskrif tens r i r t i g h e d bekræftes . 
-•Fredningsnævnet -for Ringkøbing amtsrådskreds. 

Holstebro den 1.12.1951 
E.B. Schierbeck 

Begæres t i n g l y s t på ma t r .n r .61 aq den sydlige del , Lem s 
Fredningsnævnet for "Ringkøbing amtsrådskreds 

Holstebro den .2,12.1951 
J 'H" .R ich te r . / • •; 

B l JL Akt; Skab sf^/?. 

Genpartens rigtighed bekræftes. 
Civikummeieni Rin^kø^ing in. 
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