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Udskrift
af

tredningsprotokollen
for

Hjørring amtsrådskreds.
===========

År 1962 den 16. januar kl. 1400 holdt fredningsnævnet mØde i Dron-
ninglund,

MØdt var formanden, dommer Th. Haagen, HjØrring, og det sogn.valgte
medlem, brØndborer P. Christensen, Try, medens det amtsvalgte ~e41em hav-
de forfald.

Der foretoges:
F.s. 738/1962: Grusgravning ved gravhØj på 35a,

Overdorf~ 915.98, § 2, stk. l.

Der fremlægges:
1. Genpart.af iadberetlling af ~l 1~2 tta, nævnet til Nationalmuseet.
2. Genpart af indkaldelse.
For Nationalmuseet '.~dte inspektØr Vebeeh •

. , r1'1FOK~~ognerådet mØdte sogn~radsformand Nørgård.
~~en, gårdeje~ Arne pour~en, "Ringstedbrøndlt, og entrepr'nør

l4," '> 1!-

J' :.'~bert Rasmussen, f.l,øninglund, var tilstede. ,l

f~ . ' ",Nævnet og de mødte besigtigede gravhøjen og grusgrave •• Grisgraven
l j I'..', :..~,l; • ' tr~;;f >',\Iltar,hvol' :'.n var hØjen nærmest, på llOrds!~,' af hØjen; c•• ~'5lneter fra
(.' ':rl~~højen •• ~~~en erklærede sig villig til at f~de over jord på'udgravnlhgen
> "
~ nærmest højen, så der holdes det naturlige t,rræn 10 meter ud fra hØjen
,_J . og derfra et jævnt fald ud.

Ejeren Ønskede tilladelse til at grave grus både nord og øst for
højen og også gerne mellem hØjen og landevejen på hØjens vestside. Det
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bemærkes, at der sydvest for nærværende hØj var yderligere to grav-
,

hØje 1 en afstand af ca. 100 meter fra nærværende hØj •.Ejeren bemær-
kede, at gravningen helt ind mod hØjen var sket forrige efterår.

InspektØr Vebæk bemærkede, at han intet havde at lnd'Vende imod,
at der gravede s grus nord og øst for hØjen indtil en afstand af 10
meter fra hØj foden, men mellem højen her og de fØrnævnte to gravhØje
kan museet ikke gå med til at der graves grus og heller ikke mod vest
ud mod vejen.

Nævnets medlemmer drØftede herefter sagen og meddelte i medfør af
naturfredningslovens § 2, stk. l, ejeren tilladelse til at grave nord
og øst for hØjen indenfor 100 meter zonen, dog ikke indenfor en linie
øst-vest i en afstand af 10 meter fra hØjens nordfod og ejheller inden-
for en linie syd-nord i en afstand af 10 meter fra hØjens Østfod. Grus-
gravningl~st og syd for hØjen kan ikke tillades indenfor 100 meter
zonen. Tilladelsen er betinget af, at ejeren fylder op i graven nær-
mest højen, så graven får et jævnt fald fra nævnte 10 meter grænse.
Nævnet henstiller, at nogle jordvolde øst for hØjen anvendes til op-
fyldning.

Ejeren samtykkede i at foranstående vilkår tinglyses på ejendom-
men matr. nr. 3,~,Overdorf, Dronninglund sogn, med respekt af nu ting-
lyste hæftelser, hvorom henvises til tingbogen og med påtal.ret for
tredningsnævnet.

.,
_Sagen sluttet.

MØdet hævet.
Th. Haag&~~<...'

, '\:. '

Vedtaget •

P. Chri~en.. ,
"

/W. 4agaard •
~
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Udskriftens'~igtighed bekræftes

FREorI\IN<f"t.'ÆvNi.T ,den 26.maj 1966.
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....JØRRII..G hMTSRAAD6KREoa P.n. v.
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Th. Haagen.
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