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Afskrift af selve tekstafsnittet

I

Et voldsted bestående af en borgbanke og en voldgrav. Banken,
der måler ca. 40 x 90 m med størst udstrækning i retning nord
- syd, hæver sig 2-3 m over den omgivende gravs bund. Banken
er bevokset med træer og buske og langs dens skrænters øvre
rand ses kampestenssætninger. Den omgivne, nu tørre grav lig-
ger i græs. Med hensyn til det fredede objekts form og udstræk-
ning henvises iøvrigt til vedføjede kort.

På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af
nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke
fjernes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning,
bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og af-
fald eller på nogen anden måde forstyrres. Træhugst og græsning
er forbeholdt ejeren, men stødoptagning er ikke tilladt.

Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet
undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående frednings-
bestemmelser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgi-
ves af de der anførte servitutgrænser .•

• F.a.r .
Jørgen Helk
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