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Udtalelse vedr. indvinding af grus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen af 
den fredede gravhøj, reg. nr. 3011:3, beliggende på matr. nr. 5 h Sebberup by, 
Løsning, Hedensted Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen modtog den 28. juni 2017 kommunens anmodning om et 
høringssvar til en ansøgning om udvidelse af indvindingsområdet Remmerslund 
Grusgrav.

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes at grave grus indenfor fortidsminde-
beskyttelseslinjen ind til 25 m fra gravhøjen på matr. nr. 5h Sebberup By, og at der vil 
afrømmes muld i god tid for at foretage en arkæologisk undersøgelse. Styrelsen 
tillægger i denne sammenhæng ikke virksomhedens hensyn til museets evt. 
undersøgelser nogen betydning. Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 18 skal også 
beskytte de arkæologiske lag omkring fortidsmindet. 

Slots- og Kulturstyrelsen finder, at en dispensation til terrænændring, herunder anlæg 
af kunstige søer, indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen vil være en væsentlig 
forringelse af den autentiske oplevelse af gravhøjen i landskabet.

Gravhøjen er forholdsvis velbevaret, ca. 3 m høj og 24 m i diameter, og fremtræder 
markant i det åbne flade landskab.  Det er vigtigt for oplevelsen og forståelsen af 
gravhøjen, at der er et frirum til alle sider omkring den. Formålet med 
fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsminderne i sammenhæng med 
landskabet. Der kan kun dispenseres fra bestemmelsen med mindre der foreligger et 
særligt tilfælde (jf. naturbeskyttelseslovens § 65). Styrelsen finder ikke, at der er tale 
om et særligt tilfælde, og at beskyttelseslinjen skal respekteres.

En dispensation til det ansøgte vil medføre, at højens fremtræden mere fører tanken 
hen på en kunstig bakke i et rekreativt område - om så en kælkebakke skabt af et 
efterladt jorddepot - end en flere tusind år gammel gravplads.



Side 2

Jf. Vejlemuseernes udtalelse er sammenhængen med Terpenshøje ved indblik fra 
Remmerslundsvej også væsentlig. 

Slots- og Kulturstyrelsen skal også gøre kommunen opmærksom på, at der 
tilsyneladende ikke foreligger en tilladelse til de anlagte grusveje, muldafrømning og -
depoter, samt grusgravning indenfor beskyttelseslinjen på matr. nr. 5h (grusvej meget 
tæt på fortidsmindet), 2dv og 5bi Sebberup By, Løsning.
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