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REG. NR. 02633.000

FLEJSBORG STENKISTE

o P H Æ V E T

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Kendelse af 15/2 1979 (nævn - 225/74) om ophævelse

af
- Kendelse af 28/11 1960 (nævn) om fredning af areal om

stenkiste/hellekiste, status quo, off. adgang .

•-er....------------------------809 FARSØ 1216 IV Sø

MATRIKE L FORTEG N EL S E

(ajour pr. 15/ 2 1979 )

~~f omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2a Flejsborg By, Flejsborg .

•

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:



REG. NR. ,,2~.33
H;;\tr& nr. :til ~·'lo,}.:;;horb&r..rd~

('lr;JHbore $U;'.U

\tuaeld'EU' =

P1"Othdni~;;h'.4'V'It.1t t'or Aalborg

Amt.

1'.tlndclsc

a!"sa.gt af r'r~"'n:iJI::""n ~'vn(~t ror _\alhorg ,\mt~u' ~lf1krQda den 2.::. UoV(:l".-

h~r 1<)60.

e·
df~ retlet. lH.'"ve.'(:;;:l"o "til rredn.ln ,.n~'v.",t rOl' \.l.l1HHg \"::tt';l:'·"ls,.rQ(h

'HA frodn1:" ..l.C en f;i 'l, ..ii>t.e fra ol('l.:J"I.Hl, ·'tH-' 1.. utttl d'at 19:,') V-.U'·

,

ru.ndet p.J. ,; u'dajpr 'Iorrthar,; \ii.;l:tt::Hi ~Ull:{ Q.J. ,H>' t :,!>;A'tr.nr. ;~A 1-'1<,j.·,-

borJ:t~,irde, '!<,J,h<')l"g rto(;;n, ::Ht,t herro(', !",Ql"<Jo1.tJ .. n~-'YWtt },1eai(,tit;el·,c
{'eu ::?&. 11(,V()1 :bcr l~)l;o.

~·t\H~.i.9tQJ" der or u'' r3.v.>t. ,;11' lH'er Vi(;~~o ;'i. ,Vi51" :"'Ars, b'.l-

:\h.rlv<H'i .-1f' ·'atj'"Pla.lmtlseet $()lJ'~ !.-'n vølhy, :.:t't li"lloki~;te i "st-vest,

.2 t.~" ter l,tn~; o;; u, -; t!lf~tQr bred, bYf"t~Øt af' !j b,,'l'O$ t.e:· i hver dide,

,b·k.ket med 5 <i.æk,ton,. tM:i '~n Hndestonon ::ikkct k ..!n ';etl.

~}a H.'V.!l!'·1; er enil: lilHjd;o..ationall:l.U9 'et om. <.\t {;'raVøH er af' hct),,-

delig ark,,'ulot~i'-,k. værdi, tiltrl'kder n;'t'Vlh.:t, at der Qtabler(~~1 freu;dql.

af det art:tal, hvorpå den lir.' er, O.: 901:1 nm.tor forretni:.,.en at land-

" ingrektGT er <~r~~t i øh\rJ..:en. Arealet ud:;or en reKt.U'lGEil p5\ ca. t, J,.

•,bctor, ft .10<10$ 3<Jr.t dan Ol' im:hogJl(~t p:~ hOilhx,rtof!e rid.".

j'r ..,\11, l ;t,' ~n l~(lr ud p l. d.t de til i:r.1)t'en t'u're1H'e :<>1.01' ib.kc m"~e fJern..:;;. e'ler .flyttes, at tIet ~~rod.dQ aroal ik"" dyri'>.r.s olIer bel'Lu, ...

teet uI.> ,:lt dut ikke m;\ betril!,leS at: kroatnrer, hvorfor det 1udhi!l-

tUrt{.st p: vil v,~'re at Irl,~l1..t~';H(l 1 forn;?"ent an!' ,;tg.

Der gives orrua~ligheden a,'l" .,.,: til det f'rei.~ede ~;·tr.:r ø.jcrtH,:\

a:tvilJnlnf:.
Fo.... f":r ·dnin"en ti1kOmJHel' den' ejer"" en er·;'\ ..Jtrdll~~ P) 7)0 kr.

~r,tatp' ~l,';OH udbetales t i l fLJert;n og u(h'~!('es IJmi haltd.1(Jn af' statt>-

haStH~n og halvdoli1,i af ,\.11borg \mtøfurHi .•

j,er,,'elrHtll l:" ':Hl SOl!» ~l'rtQi.ntl pi oJen, ":::lmøn r:;at.t'. "Ir- 2.:i!, Flo,i'''i''

·Jl1rl.t~.\r,jo tf

r''ltat':r ...·tten tilkol1tnU'r t~:r'.Hhdn ttU;,:Vfh·t o•.; ·,.lt..ltH ....tl".ttu,eot ..

\
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t.1- ' ... ..

rJOt. f'oran lJus'":.reVna p I hOfs>rv·!'tod<: rirfs iHctl.o'y.:de f)W:t"IGO

li: ma'tr. Ir • .2 .i!. ;··l"~.i'~fH)r~.:.,rde, 'le)~'H)J:t: 'iVl',". f't"(;odcS; -lo>' •• ,. f'or;.tn

t~ >s t emt.

;t~r I~jvo~ orruntl it~IU~dull ..lf;!: ,~1;, ti 1 0""11"hlli"t e-rtor eJ~l'("tHi

auv i :sni ng'.
1'11 "jerefl, r;,tl:'dejer 1~l'>rlt!Hlrd :~.it't ,en ;'an, !''''l{jgsbon;, udba-

tal~s e11 f".r~~tatr' j n, - 1';\ kr. 750,-, l"I'om '1ulrNhts t.d,d ha.lvdelou af"

statA}.:lS~W~l ue hal vil t'f.let. af'" .\d.ll)Ot"/~ ,\.t,1tsroud.

P',t ..tl\'ret t en ti lkon. htt -frndn iUl.I'H'I'Vrl<1t f'or \.lllHJ! (; .\mt :.r 'ds-

~}rct() !-irl ..otor~)
N'ielc"on

Udskri f tons rigtil~h(.Ht bel..r;.:.t"tes.

den 2. decomber 1960 •

IndTø~t i nagho~en TO~ ~etten i Lø~stø~.

Lyst ~in~rog Binn ~lejsho~g. Akt S~ah ~ N~ 354

Se~vituter og Pantegæld præjudice~er.
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Akt: Skab nr.
(udfylde. af dommerkontoret)

:

:
:

<:> (;;<:>
~C ~

2~ g;

lJel ar
m.L 2g.arr: I7r )

Fi!Js6org Gårde) H5fs6org Sogl7,
Aars lIerrpd J Aalborg A/77t.

(/df"ærdC.5'~f{ anWninyr a/ /r~dning al det m~d rod skrczver~"ng
vlSre areal} der G marken ~- afmærker med serv/lulsten

Aars l- dece n7ber /960

!'2tJOO
Ju-" Kielchkov A,S
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REG. NR. ~Io E~
År 1979 den 15. februar afsagde fredningsnævnet for

Nordjyllands amts sydlige fredningskreds i sag 225/74
Ophævelse af kendelse af 28. november 1960
vedr. fredning af stenkiste på matr.nr. 2 a
Flejsborggårde, Flejborg

følgende
KENDELSE

Ved skrivelse af 18. juni 1974 ansøgte gårdejer B. Niel-
sen-Man, Flejsborg, om ophævelse af den på hans ejendom matr.nr.
2 a Flejsborggaarde, Flejsborg sogn den 2.' januar 1961 ting-
lyste kendelse af 28. november 1960 vedrørende fredning af en
stenkiste (1409.84) fra oldtiden og har til grund for sin an-.
modning anført, at stenkisten allerede før fredningen var ud-
gravet og at den nu er i vejen for nødvendig grusgravning af
og til Farsø kommune.

Efter at der har været afholdt besigtigelsæog ført for-
handlinger samt på foranledning af Farsø kow~une foretaget vi-
denskabelig undersøgelse af grusforekomste~ på stedet tilkende-
gav fredningsnævnet overfor fredningssty~elsen (fortidsminde-
forvaltningen), at nævnet udfra rent landskabsmæsslge og øko-
nomiske betragtninger ikke fandt betænkelighed ved at imøde-
komme andragenet.

Fredningsstyrelsen (fortidsmindeforv21tning) besluttede
herefter at ville ophæve beskyttelse;l i medfør af naturfred-
ningslovens § 48 bl.a. på vilkår
at en flytning til aftalt sted inel. fornøden supplerende under-

søgelse og opmåling foretages/forestås af Vesthimmerlands
Museum, der får cen formelle ejendomsret over kisten,

at gdr. Nielsen-Man og/eller Farsø kommune afholder de med un-
dersøgeIse m.m. og flytning forbundne udgifter,

og

at kisten ved tinglyst deklaration sikres mod beskadigelse og



,.

vilkårlig flytningo
Efter at den krævede deklaration var tinglyst den 23.

juni 1948 på matr.nr. 4 s Vester Hornum by og sogn ophævede
Fredningsstyrelsen/Fortidsmindeforvaltningen beskyttelsen
ved skrivelse af 23. oktober 19.78.

at
Herefter og idet nævnet ikke finder/landskabelige eller

historiske grunde taler derimod vil den fremsatte begæring væ-
re at tage tilfølgeo

Nærværende kendelse kan i medfør af naturfredningslovens
§ 34 stk. 6 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 12,
København K., af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt
den 'pågældende klageberettigede. Fristen kan under særlige
omstændigheder forlænges.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.
'Iilibestemmes

Den af fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds den
28. november 1960 afsagte og 2. januar 1961 tinglyste frednings-

·kendelse ophæves.-
Sagens omkostninger herunder udgifter ved de under sagens

behandling foretagne tekniske og videnskabelige undersøgelser
afholdes af andrageren og/eller Farsø kommune.

~ P.n.v.

I ~AC'~- "e" -4~<"<"-' ~P..

E.Bruun de Neergaard.
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