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AFSKRIFT

Matr. 1~ Billund, Grene sogn FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRÅDSKREDS

J. NR. 12/58
Udskrift af forhandlingsprotokollen .c: _

LUL fL"ecJ.rlingsnævnet for

Ribe amtsrådskreds

År 1958 den 19. maj kl. 15,00 holdt fredningsnævnet, formanden
dommer Helge Olrik, amtsrådsmedlem Alfred Jeppesen og det
stedlige medlem sognerådsformand Hans Jensen, Billund, møde
ved høj nr. 14 på målebordsblad 3107.
Der foretoges:
J.nr. 12/58 Sag om eventuel fredning af arealet omkring

høj nr. 14 på målebordsblad 3107.
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Der fremlagdes tingbogsattest for matr. nr. 1~ Billund, Grene
sogn.
Mødt for Nationalmuseet museumsinspektør Vebæk.
For Grene sogneråd mødte sognerådsmedlem Christen Søndergaard.
Ejeren mekaniker Richardt Fasterholdt var mødt.
For Grindsted-Grene sparekasse mødte sognerådsformand Hans
Jensen.
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Den anden panthaver fru Karoline Horsted, Billund, havde ikke
givet møde trods tilsigelse.
Ejeren oplyste, at der kun skyldtes ca 1.000 kr. til fru Horsted.

Højen besigtigedes. Man enedes om, at højens omgivelser fredes
med følgende grænser:

mod syd den anlagte private vej,
mod øst den anlagte offentlige vej,
mod vest en af ejeren mekaniker Fasterholdt projekteret vej,
som angives at ville komme til at gå parallelt med den
offentlige vej i en afstand af ca. 20 m fra det vestlige
skel af ejendommene langs den offentlige vej,
mod nord en linie trukket parallelt med den private vej
i en afstand af 2 m fra høj foden.
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Sognerådsmedlemmet Søndergaard oplyste, at det er kommunens
agt at erhverve hjørnegrunden øst for højen.
Museumsinspektør Vebæk foreslog, at kommunen fik adkomst på
grunden helt ud til den påtænkte vej mod vest, således at
kommunen tillige bliver ejer af højen.
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Kommunen og ejeren erklærede sig enig heri;
Formanden bemærkede, at højen ved den private vej var gennem-
skåret i foden i en afstand af ca. 50 cm.
Ejeren mekaniker Fasterholdt bemærkede, at det ikke var ham,
der havde beskadiget højen, men påtog sig velvilligst at re-
tablere den skete skade senest 31. december 1958.

Kommunen forpligter sig til at sætte hegn om det fredede areal,
dog at kommunen har ret til at sætte hegnet indtil 2 m fra
højfoden fra øst. Hegnet kan være trådhegn.
Ejeren mekaniker Fasterholdt forbeholdt sig ret til at runde
hjørnet af ved den private og den projekterede vej.

Det fredede areal må ikke bebygges. Der må ikke opføres skure
eller boder eller andre indretninger, der kan virke skæmmende.
Arealet må ikke dyrkes, bortset fra den østlige parcel, der
må dyrkes indtil 2 m fra høj foden. På det øvrige areal må
der ikke beplantes. De fyrrebuske, der findes på højen, fjernes,
og arealet skal så vidt muligt ligge i lyng med eventuelle
gyvelbuske.

Udskrift af det tilførte vil være at tinglyse med prioritet
forud for pantegæld.

A. Jeppesen
C.L.Vebæk

Hans Jensen
Chr. Søndergaard

Richardt Fasterholdt
Helge OLrik

Afskriftens rigtighed bekræftes

Jørgen Helk, fredningsstyrelsen, den 4/4 1986
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