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FREDNINGSNÆVNET>

•



Sogn HoverArealets navn Gravhøje ved
Nr. Bratbjerggård

"LoU. 111\.

Areal. Ca. 3 ha
hede.

'Hoc 2. n:>..
1.1.'1 ~ l l-}.:>-.

Fredel Fredningsnævnets kendelser af 14/5 1955
og 3/11 1955.

Form&1 Bevarelse af hede og gravhøje.•••
Indhold Status quo. Rydning af selvsået opvækst

på ejerens foranstaltning .

Fcnr. 44 og 45. J.nc 118-05-690-68.

Matr. nr. 3~, 3f Hovedejerlavet.

Ejec Privat.

P&taleret Nationalmuseet og Fredningsnævnet.

•



REG. NR. ~øt.1"() Jlj", _
.,)-r(

~) '-'

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for frednin8snævnet for RINGKØBINg amt.

År 1955, den 14. maj kl. 14 foretages på ejendommen nr.
Bratbjerg i Hover Gogn

R.A.V. 1/1955 Begæring om fredning af lyngklædt
areal med 3 oldtidshøje på oven-
nævnte ejendom matr.nr. 3 ~ Hoved-
ejerlavet,Hover sogn.

Der fr,emlægges

1. Skrivelse af 12/1 1955 fra Nationalmusseet •
2-5 Bilag.

l<'redningsnævnets medlemmer, dommer Rich~,er, som fonnand,
gårdejer E. Clemmensen, Dorbjerg, som det amtsrådet va1gte
medlem og det sognevalgte medlem,gårdejer Jens Christian Jen-
sen, er mødt. Antruffet bliver ejeren g!'rdejer Hans Martin Jensen,
Nr. Bratbjerg.

Fonnanden henviser til tingbogsattesten ( bilag 3) og
bemærker, at landsrets~l8e-fører Daleaard-Knudsen, Ringkøbing
( som repræsentant for Nationalmuseet) samt panthaveren i ejen-

Nu møder landsretssagfører Dalgaard-Knudsen.

dommen, Ringkøbing sparekaSlle, er indkaldt ved postafleverin,5s-
attest ( brev af 29. f.m. ).

løvrigt er ingen andre mødt.
Ejeren påviser det pågæld(nd~ areal ( ca. 5 tdr.

land). Ejeren erklærer, at han frafalder krav på erstatning,
såfremt are~et fredes. Han er villig til på egen bekostning
at lade den nuværende træbevoksning fjerne inden l/l 1956,så-
ledfs at han og efterfølgende ejere fremtidig påtager sig sted-
se at lade arealet henligge i lyng og fjerne senere selvsåede
træ-eller buskvækst. Han er ligeledes indforstået med,at der
ingen~inde på arealet må opføres huse,skure eller andre skæm-
mende gens:ta,nde- herunder master, iskageboder o .1. på arealet



må ikke graves grus eller skæres tørv. Ejeren og efterfølgen~
de ejer har stadig, personlig jagtret på arealet, ligesom de
har ret til på arealet at holde bistader. Da Arealet kan over-
ses fra vejen He-Hover, tillægges der ikke uden ejerens tilla-
delse offentlig adgang til arealet, på hvilket der ikke må an-
lægges vej eller sti. Påtaleret tillægges fredningsnævnet og
Nationalmuseet, hver for sig.

Ejeren bemærker, at forudsætningen for nævnte tilbud
om fredning er, at der ved arealets øst-og vestskel ud til na .-
_Wteyopsættes passende sten,. hvorpå indhugge s ordene :

II Naturfredet 1955 ".
Ejeren tilbyder selv at opsætte de pågældende to sten

og lade nævnte ord indhugge - alt uden udgift for det offent-
lige.

Hans M. Jensen.
Nævnet modtager ensstemmigt ved kendelse det fremsat-

te tilbud, idet arealet findes fredningsværdigt i medfør af
naturfredningslovens § l"hvorfor det under sagen omhandlede
areal, hvortil henvises til vedhæftede kort ( bilag 5 ) , vil
være at underkaste fredning i medfør af nævnte lovbestemmelse
i overensstemmelse med foranstående tilbud med påtaleret for
naturfredningsnævnet elle~ Nationalmuseet, hver for sig. Om-
kostningerne i forbindelse med arealets afsætning i marken
og sagens gennemførelse iøvrigt vil være at udrede af amts-
fonden.

T h i b e s t e m m e s :
Det på vedhæftede kort, med rødt markerede areal af

matr.nr. 3 ~ Hovedejerlavet, Hover sogn, tilhørende Hans Mar-
tin Jensen, undergives fredning i medfør af Naturfredningsloven
i foran angivne omfang med påtaleret for Ringkøbing amts fred-
ningsnævn og Nationalmuseet, hver for sig.

Jens Chr. Jensen. Emil Clemmensen.H. Richter.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amtsr~dskreds,
Holstebro den 24.maj 1955.

Schierbeck
d omm erfuldm'ngtig.
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