
Afgørelser - Reg. nr.: 03666.01

Fredningen vedrører: Funder Gravhøje

Domme

Taksationskom missionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 26-03-1965

Kendelser

Deklarationer

03666.01



FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. O '3 (, ~ 0 ..o Io
FU N Dt::R G RA\j\-tØ~ E

e·,
\kkE FREDN 1N9

IN DHOL DS FORTEG N E L SE "\r\~a 1-
~ G~Qk.~~~~)R'g~<;* Rt 2.. C:, (3 \C1b ~ [\I\a2u\.1 - 7/b~ J

\ \' s t 7/~ \C1 (O S-, Cl ""A- be. ? ~et I..A... TV\. ( lA.o-S - ~ t s"\-"& vt d..
\Je& '6 i!V6t v \ne'J~ . O;sp. fv"'- k~be-,k .lll.<.lE'.

MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. 7/~ 19b5-)
IiFi8.iA~81: omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

2.2> Gt FU\..I\.e&ev- \61J \ \=""vl/\.d-ev--- \

3 i:. Fu V\.c9. -ev- \.<"2 v-k·e..\o v \Sy \='u V1.. cl-e v-I \

I

Gældende matrikulært kortbilag: -\/

Se også REG. NR.:



•
•

ee

D E K 1 A R A T ION.

I anledning af den af Naturfredningsnævnet for Viborg Amts-
rådskreds meddelte godkendelse til beplantnine på min ejendom
matr.nr. 23 a Funder oy og ~,l Funder Kirkeb~, ~'under soen, in-
denfor en afstand af 100 m fra 3 gravhøje samtykker undertef.-'nede
ingeniør Chr. Schou, llIndustrigården", Silkeborg, herved i, at
der på min nævnte ejendom tinGlyses sålydende beste~~elser med re-
spekt af allerede tinglyset servitutter og hæftelser, hvorom hen-
vises til ejendommens blad i tingbogen:

Alle nu plantede grantræer indenfor en afstand af 5 m fra
foden af de to store vestlice høje (nr. 11 og 12) sKal
straks fjernes,
De derved ryddeliggjorte arealer skal fremtidig holdes fri
for beplantning, s~ledes at træ- og buskvækst fjernes med
passende mellemrum.
Indenfor en afstand af 100 m fra de to høje må kun dyrkes
gran til juletræer.
Selvsåede bevoksnineer indenfor disse arealer skal fjernes,
inden de har nået en højde af li ID.

Grantræerne på disse arealer skal fældes, når de har nået
en for juletræer passende højde - højst 2i m.
Ny beplantning på disse arealer må derpå ikke finde sted
uden forud indhentet ny godkendelse fra nævnet.
Den østlige mindre høj (Nr.l06) skal senest OID 5 år ryddes
for al bevoksning indtil en afstand af 2 m fra højfod.

Påtaleberettiget med hensJ~ til disse bestemmelser er
Nationalmuseet og fredningsnævnet hver for sig.

Silkeborg, den

CI-lR. SCHOU
INGb~ lOk, lvf.AF r. \.

SILKEBORG \

1l;k1~
~



e
e

•

§
fi14.!.
§l43.

. ~ ~)~~/7~ ,
"':-v "

kr.
kr. 4-
kr. 3-

kr. 3,

'.

•

retten i Silkeborg .rt . dagbogen for ~ j_tndfø I -"'5 ,
- ;\(I~I 190 _..l "~ll .. i

den . bd: Ci. Ol /
Lyst: tingbo:u;Q. ,. d v/"h,

I, b ~\,~. .,IT.-r ~-To'?- _Jilst% Sna (;;
e)) ~ .
7./JUt l&n......_~~_=- _

,~ ~.DS~~ __

...._-_._.- ~::;t.e1Il
f!uno von RO


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



