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Areal. Ca. 0.5 ha
hede.

Fredet ?redningsnævnets kendelse af 3/9 1951.

Farm&1 Bevarelse af gravhøje .

•••
Indhold Status quo. SelvsAet opvæks~ vil være at

fjerne ved Fredningsnævnets forans~altning .

Matr. nr. 21!!, Tors ted by.

Ejer. Privat.

P&taleret Fredningsnævnet og Nationalmuseet .

•
Fe nr. 36. J. nr. 118-14-115-69.
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REG. NR. /"~I
/

U d s k r i i' t

af

forhandlingsprotokollen for fredninr:;snævnet i'or Hinglcøbing amt.

År 1951 d. 3/9 foretoges Spørr:;sm~l om fredning af nogle
ure8ler. v. Lyotbækgaard.

Mødt er nmvnets medlemner, dom';]er Richter, fhv. mntoråds-

medlem Søren Kjmr{;aard orr; lærer Alfred Kaae.

Antruffet bliver ejeren af matr.nr. 2l§; 1'horoLocl by op; sor;n,

\Villiam Kjeldalll, der e;øres bekendt med, at del' Cl' fremsat ber~lUl'j.ng

om l'redninp; a:f arealerne omkrjn[r, de ,1 oldtidshø,ie lige øst fol' e,ien-

dommeno hovodb:vr;nirw.

:Ejeren tilbyder at lade frede et areal på 15 m rundt om den

vestli~ste ( den store) høj, der er be]ig~ende lire syd for oo~ne-

ve j en Uli'borg-0 Aarl.>j err: or; et aroal rund t om de sarru'1enlie;rrencle hø j e

li{~e nord for samme vej. Sidstnævnte areal anv.ives ~)å et rids, der

fremlwr,{';eo. IIon kræver i erstatnin,o; 100 kr.- II:.ln Ol' indforstuet mod,

at al'eal(::l'ne, s~tfremt de fredes, ingensinde må bebygr>;es eller beplan-

tes, ligesom der ikke mil.opføres byr;ninger oller anul'e s1cærrunonl]eind-

retninser herpå. Gruse;ravninr; eller lynp:okær mel.ikl::e finde sted. Han

Ol' lip-eledefJ inc1fol'ståe L med, at deklaration i ovorelWS u ernJn e J. so meel

j'oranr:ltc1end~ tilbud lyses pD, fornævnLe ejendom uden ud:'ilt for ham

[.leJ påLalcJ cL for frednin"f:.>l1æVnet Ol' natj.ono.lmuoseet.
l

}'redninl~sn:"Cvnet bemærker, at de: pil.{~ældent1earealer, der

skønneo frednin sværdip;e, undergi veG i'rodninp- ef'Ler natur l'rednin. sloven

vens § 2, siledes, at arealerne til stadi~led skal henli~fe i hede.

Arealerne mb. ingensinde beplantes eller bebYt':rres eller påføres skæm-

mende indl'etninc;er. Lynf,skær og [!;rusgravning er forbudt •

Påtaleret tillægrres frednin{r~m,;3vnet og nationalmuseet hver

for si g.

Der tillæg~es ejeren 100 kr. i erstutnin~.

Arealerne vil være at opmJ.le op; afmOJrke ni' en landinspektør.

SelvsJedo buske og tI""c..Ce1'vil vcare at f j e1'ne ved n::nvnets

i'orans"Lal t,line;.

Nærværende vil være at tinglyse pJ. ejendommens blad i tin[,bo{
andre

r,en forud i'Ol' gæld or/b,y-rder.

Alfred Kane. \'Yilliam Kj eldahl. Søren Kjerr;aard.
T-f. Tiic"hLAl".
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