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Slots- og Kulturstyrelsen
Center for Kulturarv
Fortidsminder

).nr. 19/07587

FREDNINGSDOKUMENT

På ejendommen - matr,nr. 2ay Burgård, Vildbjerg - tilhørende:

Lystanlæget Vildbjerg Lund
v/ Mads Peter Lindvig
Østervang 4
7480 Vildbjerg

er det nedenfor beskrevne fortidsminde beskyttet i henhold til museumslovens § 29 e:

Fredningsnummer. 24(J5;72 Mindesmærke, Genforeningssten,

Græsklædt høj,72 x 14 m og 1,5 m høj.

Mindesmærket står på toppen, og er udformet som en
dysse bestående af tre bæresten og en dæksten.

Dyssen er 1,45 m lang, 1 m bred og 1,3 m høj.

På dækstenen er inskriptionen opmalet med sort og lyder:

SØNDER]YLLAND

TIL,qRE

9. luLI 1920

Inskriptionen kan opmales som hidtil i samme omfang,
farve og typografi.

Slots- og Kulturstyrelsen, 27. april 2O2O

?; t).-ls.-^
Pia Nielsen



Fortidsmindets placering er angivet på kortet.
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Lystanlaeget Vildbjerg Lund

v/ Mads Peter Lindvig

Øslervang 4

7480 Vildbjerg

27. april2O2O

Meddelelse om beskyttet fortidsminde på jeres ejendom

Vi skriver til jer for at orientere om, at I har et beskyttet fortidsminde liggende
på ieres ejendom, og at Slots- og Kulturstyrelsen vil tinglyse tilstedeværelsen af
fortidsmindet:

Matr.nr. 2ay Burgård, Vildbjerg.

Hvad betyder tinglysningen for jer?
Det fortidsminde, der ligger på ieres ejendom, er beskyttet i henhold til
museumslovens § 29e, stk. 5. Tinglysningen er uden udgift for jer.

Tinglysningen sker alene for at sikre, at både I og senere ejere er opmærk-
somme på, at der findes et beskyttet fortidsminde på ejendommen.

Hvad er et beskyttet foftidsminde?
Museumsloven indeholder regler om beskyttelse af fortidsminder.

Nogle typer fortidsminder er automatisk beskyttet af museumsloven, hvis de er
synlige iterrænet. Det drejer sig blandt andet om gravhøje, jaettestuer, ruiner
og runesten.

Andre typer fortidsminder er kun beskyttet af museumsloven, når ejeren har
modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse.

Der er ikke mulighed for at klage over tilstedeværelsen af et beskyttet
fortidsminde på ens ejendom.

Beskyttelsen betyder, at fortidsmindet ikke må ændres, med mindre Slots- og

Kulturstyrelsen har givet dispensation til ændringerne.

Slots- og Kulturstytelsen

FejøCade 7,2. sal
4800 Nykøbing Falster

Telefon 3395 4200

fortidsm inder@slks.d k

www.kulturstyrelsen.d k

Jour.nr.: t9/07547



I kan læse mere om fortidsminder på hiemmesiden: www.slks.dk.

Hvad sker der nu?
vi vedlægger kopi af den beskrivelse af fortidsmindet, som vi vil tinglyse. Vi
vedlægger tillige kort, der viser fortidsmindets beliggenhed.

Vi beder jer om at kontakte os inden for L4 dage, hvis I mener, at der erfejl i

beskrivelsen eller i kortet. Hvis oplysningerne er korrekte, skal I ikke foretage
jer noget.

Venlig hilsen

?; 1.1..!se^^

Pia Nielsen
Adm i nistrativ medarbejder
Ressourcer

E-mail: pin@slks.dk

Bitag:
. uddrag af museumsloven (Bekendtgørelse nr. 35g af g. april 2074).. Fredningsdokument
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Uddrag af museumsloven

§ 29 e. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke foretages uds§kning,
matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

Stk. 2. De typer af fortidsminder, der er omfattet af beskyttelsen efter stk. 1, er optaget i bilaget til loven.
Stk. 3. I bilaget til loven er fastsat, at visse typer af fortidsminder kun er omfattet af forbuddet i stk. 1, når

ejeren har modtaget en meddelelse fra kulturministeren om deres tilstedeværelse. For fortidsminder under terræn
eller under bygninger kan kulturministeren i forbindelse med meddelelsen bestemme, at beskyttelsen efter stk. 1

udstrækkes til ejendomsskellet.
Stk. 4. Kullurministeren oplyser på begæring, hvilke beskyttede fortidsminder der findes på en ejendom, og

hvilken udstrækning de har.
Sfk 5. Kulturministeren kan lade en meddelelse efter stk. 3 om tilstedeværelsen af et fortidsminde tinglyse på

ejendommen.

§ 29 f. På fortidsminder og inden for en afstand af 2mfra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes
eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

§ 29 i. Kommuner, som ejer diger, der omfattes af bestemmelsen i § 29 a, stk. 1, og fortidsminder, der
omfattes af bestemmelserne i §§ 29 e og29 f , skal pleje disse.

Sfk 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om pleje af fortidsminder.

§ 29 j. Kulturministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 29 e, stk. 1, § 29 f og §
29 g, stk. 1 og 2. Ved meddelelse af dispensation fra § 29 e, stk. 1, kan der stilles vilkår, herunder om, at der for
ansøgerens regning skal udføres en arkaeologisk undersøgelse. Ved meddelelse af dispensation fra § 29 g, stk. 1

eller 2, kan der stilles vilkår, herunder om, at der for ansøgerens regning skal udføres en marinarkæologisk
undersøgelse.

Slk 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i § 29 a, stk, 1.

29 o. Kulturministeren påser overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel og af de regler, der er udstedt i

medf ør af bestemmelserne.
Stk. 2. Kulturministeren kan bestemme, at tilsynet udøves af en anden myndighed.
Sfk J. Kulturministeren påser, at påbud o9 forbud efter dette kapitel efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i

tilladelser, overholdes.
Stk. 4.Kulturministeren skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet

be§dning.
Sfk 5. Kulturministeren kan fastsætte regler for udøvelsen af tilsynsvirksomheden.

§ 29 p. Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold.
Sfk 2. Tilsynsmyndigheden, jf. § 29 o, kan for ejerens regning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold

tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal myndigheden lade påbuddet aflyse fra tingbogen.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt og

inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan tilsynsmyndigheden
foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på den forpligtedes regning.

Stk. 4. Såfremt et ulovligt forhold frembyder fare for opretholdelsen af tilstanden af sten- og jorddiger og
lignende og af fortidsminder, der er beskyttet i medfør af dette kapitel, og et påbud om at berigtige forholdet ikke
efterkommes rettidigt, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart lade det nødvendige arbejde udføre på den
forpligtedes regning. Politiet yder nødvendig bistand hertil.

§ 29 q. Kulturministeren kan lade fortidsminder istandsætte, hvis det ikke medfører udgift for ejeren og
brugeren af ejendommen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2.Beskadiges, ændres eller flyttes et fortidsminde, kan kulturministeren påbyde ejeren og brugeren at
genoprette den hidtidige tilstand samt at foretage foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre nye
beskadigelser. Såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, kan kulturministeren umiddelbaft lade arbejdet udføre
på den forpligtedes regning.

Stk. 3. Finder kulturministeren, at en genopretning efter stk. 2 ikke kan udføres forsvarligt af ejer eller bruger,
kan ministeren foretage genopretning for ejerens eller brugerens regning.

Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 kan ikke anvendes, hvis ejer og bruger godtgør, at beskadigelsen ikke s§ldes fejl
eller forsømmelse hos dem.

§ 29 r. Myndighederne efter dette kapitel eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har
uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i

medfør af dette kapitel, herunder for at foretage undersøgelser af betydning for dette kapitel. Tilsvarende gaelder
lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt. Legitimation skal forevises efter anmodning.

Stk. 2. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten efter stk. 1.
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