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År 1952, den 4. oktober, afsagde overfredningsn~vnet på grundlag af
skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nI'.1088/51 vedrørende en gra vhøj på matr. nr'. 24f'af Vive by

e-e
og sogn.

l den af fredningsnævnet for Aalborg amtsr8dskreds den 30. november
1951 afsagte kendelse hedder det:

"Efter at A/S Nr. ]'lødal Kridt- og Kalkv'Brk havde rettet henvendelse
til Nationalmuseet i anledning af, at en p~ selskabets jorder i Vive
sogn liggende fredet gravhøj var til hinder for den fortsatte gravning
af kalk, udbad Nationalmuseet sig i skrivelse af 21. august 1951 nævnets
erklæring med bemærkning, at Nationalmuseet ikke ville mods'Btte sig fri-
givelse af højen, da der stod ret store økonomiske interesser p~ spil.
Efter forudgående besigtigelse af højen og dens omgivelser udtalte næv-
nets formand i skrivelse af 7. september 1951, at man ikke kunne tiltræde
fredningcl1s oph.cevelse.

Aktieselskabet har derefter i skrivelse af 20. september 1951 andra-
get om, at sp'.?Jrgsmåletmå blive gjort til genstand for ny prøvelse.

Til st3tte for si t andr-agende har selskabet anført, at det er af
vital betydning for virksomheden, at højen fjernes, da det ikke Vil
være muligt at udnytte de arealer, der omgiver højen, såfremt denne
skal bevåres. Det er i ~vrigt selskabets opfattelse, at højens værdi
SO!:;' oldtidsminde ikke er s~rlig stor, da der i dens umiddelbare n'Ilrhed
findes en lignende høj, og da værdien af den førstnævnte høj vil blive
endnu mindre, såfremt de omliggende Rrealer afr'ømmes, og kalken opgraves,
idet højen i så fald vil komme til at stå isoleret ca. 20 meter over
kridtgravens ound, hvilket vil medføre, at den i løbet af få ~r vil
blive ødelagt af bl~st, regn og frost, således at den efterh~nden vil
glide ned i kridtgraven. Selskabets øvrige arealer er uanvendelige
til kridtgr'avning, hvorfor driften må indstilles, n~r det l1ercrahandlede
areal - antagelig om 4-5 ar - er-udgrav8t, medmindre selskabet erhver-
ver det bagved liggende areel.

Af det under sagen oplyeto fremgår, at højen, der er fredet som
følge af bestemmelsen i naturfredningslovens § 2, er beliggende på matr.
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nr. 24f Vive by og sogn, der ejes af selskabet, og at dette yderligere
er ejer af matr. nrr. 26e, 27e og 34f Vive by, samt af matr. nrr. lp,
Ir, Is, lt og lø Stevn by, alt af Vive sogn. I 1919 erhvervedes bl.a.
matr. nr. 24f af købmand C. J. C. H. Milling, Ålborg, til industrielt
brug. I 1927 solgtes parcellen til direktør Wenslev, der i 1932 videre-
solgte den til A/S Henriksen & Kabler, Korsør. I 1934 overdroges dette
selskabs jorder og kalkværk til A/S Nr. Flødal Kridt- og Kalkv~rk,
der er et datterselskah af A/S Fakse Kalkbrud.

Det er derhos oplyst, at selskabet har sikret sig forkøbsret til
et areal af Vive by, beliggende umiddelbart nord for matr. ~n 27e,
24f, 26e og 34f, pa hvilket areal findes en i medfør af naturfrednings-
lovens § 2 fredet gravhøj i en afstand af ca. 100 meter fra de nævnte
parcellers nordlige skel.

Af et under sagen fremlagt kort fremgår, at kridtgraven i sin nu-
værende udstrækning omfatter den v~sentligste del af matr. nrr. 27e,
24f, 26e og 34f, s~ledes at der alene mod nord og vest resterer en
smal bræmme uafgravet oV8rjord af 7-8 meters tykkelse, hvorpå grav-
højen, der ønskes frigivet, er beliggende i en afstand af ca. 35 meter
fra kalkgravens nordlige rand.

Ved besigtigelsen fandtes højen smukt beliggende på meget højt
terr~n med vid udsigt over Mariager fjord. Selve højen, der er tT$be-
vokset, fandtes temmelig volbevaret og fremtr~dte som absolut frednings-
værdig.

Idet de p~beråbte økonomiske interesser ikke efter det foreliggen-
de findes at være af en sadan styrke, at det alene af hensyn til kal-
værket vil være forsvarligt &t fjerne h0jen, bestemmes: Den fremsatte
beg:Bring om frigivelse af den p8 matr. nr. 24f Vive by og sogn værende
fredede gravhøj kan ikke tiltrædes."

Kendelsen er af ejendommens ejer indanket for overfredningsn~vnet.
Medlemmer af overfredningsn~vnet har den 13. maj 1952 b8sigtiget

d8t pagBldende areal og forhandlet med repræsentanter for ejerne og
andre i sagen interesserede.

Det konstateredes, at der er ~ruvet s~ tæt ind mod højen, at der
fra dennes fod til kalkgravons øverste kant kun er et 3 a 4 m bredt
grønsvær, og at højen, der ikke er ret stor men vel bevaret, skæmmes
af tæt bevoksning af ret forkrøblede nåletræer.

I betragtning af den stedfundne gravning og dennes eventuelle
fortsættelse uden om højen og under hensyn til nationalmuseots stil-
ling til sagen finder overfredningsnævnet ikke, at højen er af sådan
fredningsm~ssig værdi, at man imod kalkværkets utvivlsomme store



interesse bør modsætte sig dens frigivelse.
Der b~r imidlertid gives nationalmuseet lejlighed til forinden

eller i forbindelse med sløjfningen at lade h~jen n~rmere undersøge,
jfr. naturfredningslovens § 2, l. stk.

T h i b e s t e ro m e s ;

Den af fr~dningsn~vn8t for Aalborg amtsrådskreds den 30. november
1951 afsagte kendelse vedrørende en gravhøj p~ matr. nr. 24f af Vive
by og sogn oph~ve2.

Der skal gives nationalmuseet lejlighed til forinden eller i for-
bindelse med sløjfningen at lade højen no:ermereundersøge.

Udskriftens rigtighed
bekr:eftes•
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Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for A a l b o r g amt.

K e n d e l s e afsagt d. 30/11- 1951.
C l TERET \ I

.,A 1= Lt/, O

Sag ang. en gra~høj på matr.nr •
24 f Vive by og sogn•.

Efter at A/S nr. Flødahl kridt-og kalkværk havde rettet
henvendelse til Nationalmuseet i anledning af, at en på selskabets
jorder i Vive sogn liggende fredet gr~vhøj var til hinder for den
fortsatte gravning af kalk, udbad Nationalmuseet sig i skrivelse
af 21.august 1951 nævnets erklæring med bemærkning, at National-
museet ikke ville modsætte sig frigivelse af højen, da der stod
ret store økonomiske interesser på spil. Efter forudgående besigti-
gelse af højen og dens omgivelser udtalte nævnets formand i skri-
velse af 7. september 1951, at man ikke kunne tiltræde frednin-
gens ophævelse.

Aktieselskabet har derefter i skrivelse af 20. septem-
ber 1951 andraget om, at spørgsmålet må blive gjort til genstand
for ny prøvelse.

Til støtte for sit andragende har selskabet anført, at
det er af vital betydning for v~rksomheden, at højen fjernes, da
det ikke vil være muligt at udnytte de arealer, der omgiver høj-
en, såfremt denne skal bevares. Det er iøvrigt selskabets opfat-
telse, at højens værdi som oldtidsminde ikke er særlig stor, da
der i dens umiddelbare nærhed findes en lignende høj, og da vær-
dien af den førstnævnte høj vil blive endnu mindre, såfremt de
omligF,ende arealer afrømmes og kalken opgraves, idet højen i så
fald vil komme til at stå isoleret ca. 20 m. over kridtgravens
bund, hvilket vil medføre, at den i løbet af'få år vil blive øde-
lagt af blæst, regn og frost, således at den efterhånden vil gli-
de ned i kridtgraven. Selskabets øvrige arealer er uanvendelige
til kridtgravning,hvorfor driften må indstilles, når det herom-
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