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Udtalelse i forbindelse med ansøgning om dispensation til 
råstofindvinding inden for beskyttelseslinjen omkring den fredede 
gravhøj, fred. nr. 3011-3.  
Jeres: 01.05.02-P19-4-17. 
 
 
VejleMuseerne har i går modtaget kommunens anmodning om en udtalelse i en 
sag om råstofindvinding nær den fredede gravhøj 3011-1 på matr. nr. 5h 
Sebberup By, Løsning. 
 
For det første kan jeg konstatere, at illustrationen i ansøgningen ikke viser den 
korrekte beskyttelseslinje. For mig at se er der på illustrationen tale om en 
cirkel med en radius på 100 meter og ikke en linje i en afstand af 100 meter fra 

højfoden. Den korrekte beskyttelseslinje kan ses på nedenstående udsnit af 
luftfoto fra Fund og Fortidsminder. 
 
For det andet kan jeg konstatere, at der allerede er etableret veje, rømmet 
muld af og lavet mulddepoter inden for beskyttelseslinjen på matr. nr. 2dv og 
5bi Sebberup By, Løsning. Ses på nedenstående luftfoto. Et forhold, som jeg 
formoder, at der allerede foreligger en dispensation til. Det samme formoder 
jeg er tilfældet for den interne vej, som efter luftfotos er anlagt mellem 2004 og 
2006 vest for højen i en afstand af 15 meter fra højfoden.  
 
Det er VejleMuseernes holdning, at der bør opretholdes en restriktiv praksis i 
forbindelse med meddelelse af dispensationer, og en dispensation indtil 25 
meter fra højcentrum = ca. 15 meter fra højfod som ansøgt må anses for meget 

uheldig.  
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Det er selvfølgelig Hedensted Kommunes ansvar at træffe en afgørelse, som også baseres i de 
landskabelige og planmæssige forhold på stedet. VejleMuseerne er godt klar over, at der under 
alle omstændigheder ligger nogle problematiske udfordringer i efter råstofindvindingen at få 
efterladt området i en acceptabel tilstand. 
 
Offentligheden oplever primært området fra Remmerslundvej og de der beliggende 3 fredede 
Terpenshøje (fred. nr. 3011-5, -6 og -7).  Det er væsentligt, at den aktuelle fredede høj ved 
indblikket fra øst fra Remmerslundvej for fremtiden vil kunne opfattes som en gravhøj beliggende i 
et landskab, og ikke opfattes som et efterladt, kegleformet mulddepot. 
 

 
Med sort er det fredede areal vist. Beskyttelseslinjen og det beskyttede areal er også vist. Luftfoto 
fra 2016. 
 
Meddeles der en dispensation til yderligere råstofindvinding inden for beskyttelseslinjen, må 
VejleMuseerne på det kraftigste anbefale, at der stilles et vilkår om, at ansøger skal lade foretage 
og bekoste en arkæologisk forundersøgelse efter museumslovens §26 af det berørte areal.  
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I det hele taget må museet kraftigt anbefale, at der foretages arkæologiske forundersøgelser forud 
for enhver udvidelse af råstofindvindingen i området, da det er et område, hvor der er kendskab til 
mange fortidsminder, som det fremgår af nedenstående kort fra Fund og Fortidsminder. Der er 
således sydvest for den fredede høj yderligere kendskab til to overpløjede gravhøje i det areal, 
som der nu søges gravetilladelse til. 
 

 
Udtræk fra Fund og Fortidsminder med områdets kendte fortidsminder. 

 
 
Venlig hilsen 

 
Anders Horsbøl Nielsen 
museumsinspektør 
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Kopi til orientering: 
 
Slots- og Kulturstyrelsen, Fortidsminder. 
postfor@slks.dk 
 
Glud Museum 
kulturarv@gludmuseum.dk  
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