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   Sten og jorddiger i og omkring skovene bør betragtes som fredede, 

selvom de endnu ikke er gennemgået og udpegede som sådan. Også 

ledstolpesten, som står alene eller i forbindelse med digerne, bør 

betragtes som fortidsminder. 

Der findes uden tvivl flere, mindre jorddiger i skovene, end der er 

indtegnet med digesignatur på skovkortene. Vær opmærksom på, at 

selv små jorddiger som regel er overordentlig kulturhistorisk inter-

essante. 

I området findes der formentlig et større eller mindre antal  

vejkister/stenkister under skovvejene. Disse er langt fra blevet 

systematisk registreret. Også kisterne bør alle betragtes og behandles 

som fredede fortidsminder. 

Fortidsminder bør holdes synlige og ikke  

yderligere gennembrydes. 

   De nye SKOV-numre følger ikke de KORT-numre skovene 

findes på. 

Listen her følger først KORTnumrene og derefter 

SKOVnumrene. 

 

   SKOVKORT 1  

   101 - BORBJERG SKOV Området NØ for Borbjergvej i 18.02.09 – Sevel sogn. 

Området SV for Borgbergvej i 18.05.02 – Borbjerg 

sogn. 

8 2105:35 1 Høj. 1,3 x 14 m. Højside i NØ noget stejlt afpløjet. 

Græsklædt, friholdt for træer. I mellemaldrende hhv. bøg og 

rødgranbevoksning. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 
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8 2105:77 553 Høj. 0,8 x 12 m. 

Græsklædt i lysning. I nytilplantet rødgranbevoksning. 

Træ i højfoden og ud mod vejen fjernes. 

Ellers OK. 
18.05.02 – Borbjerg sogn. 

17 2105:39 5 Høj. 2,5 x 20 m. Overfladen "ridset" af plantefurer. Hen over  

højfoden i SV en rende af kvas og stød fra oprydningen efter 

stormfaldet i 1981, 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Flot - men de gamle stød og kvaset bør fjernes 

langt væk fra højen, og der bør åbnes mere ud 

mod sporet. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

18 2105:36 2 Høj. 1,5 x 14 m. 

Græs- og lyngklædt i lysning. I mellemaldrende 

rødgranbevoksning. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

18 2105:37 3 Høj. 1,8 x 16 m. 

Græs- og lyngklædt i lysning. I mellemaldrende  

rødgranbevoksning. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

18 2105:38 4 Høj. 1,0 x 10 m - formentlig noget større. Hen over højen er placeret 

en rende af kvas og stød fra oprydningen efter stormfaldet i 1981, 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Det er aftalt, at: Højen skal frilægges for alt af-

fald, både på selve højen og i god afstand på 

begge sider. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

29 2106:1 13 Høj. 1,1 x 15 m. Stor, flad sænkning i toppen. Ø-V-gående spor over 

højens S-side. 

Lyngklædt, friholdt for træer. I ung egebevoksning. 

Flot plejet. Sporet lægges uden om højen. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 
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32 2106:2 12 Høj, 0,8 x 14 m. Overfladen "ridset" af plantefurer. Ellers intak. 

Mosklædt med mellemaldrende ædelgran på højen i tilsvarende 

bevoksning. 

Høj og omgivelser bør helt frilægges. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

35 2106:3 14 Høj. 0,8 x 12 m. Overfladen "ridset" af plantefurer. Hen over højens 

Ø-side et spor. 

Græsklædt med enkelte gamle skovfyr.  

I gammel rødgranbevoksning. 

Sporet lægges uden om højen. 

Ellers flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

35 2106:4 15 Høj. 0,6 x 13 m. Overfladen "ridset" af plantefurer. 

Græsklædt med enkelte mindre træer. 

Alle nåletræer på højen bør fjernes. 

Ellers OK. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

37 2106:7 16 Høj. 1,3 x 18 m. Overfladen ridset af plantefurer. 

Græsklædt med en del træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Kørsel hen over høje er forbudt! 

Højen bør frilægges for træer og ryddes for  

 kvas. Ellers flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

40 2106:5 10 Høj, "Hovhøj". 1,6 x 15 m. Overfladen ridset af gamle plantefurer. 

Græsklædt, friholdt for træer. I nytilplantet lærkekultur. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

41 2106:6 11 Høj. 1,3 x 19 m. I Ø-V hen over højens N-lige del er der pløjet et 

brandbælte. Mellem brandbæltet og skovvejen findes endnu den  

N-lige højfod tilbage. 

Græsklædt med gamle rødgraner i tilsvarende bevoksning. 

Brandbæltet kan godt opretholdes, men der bør 

lægges et mindst 0,5 m tykt lag grus på bæltet 

hen over højen. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 
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45 2106:9 8 Høj. 1,7 x 16 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. I nytilplantet rødgranbevoksning. 

Kvaset bør fjernes. Ellers OK. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

45 2106:66 554 Høj. 0,8 x 12 m. Der er for nylig blevet kørt en plantemaskine op 

over højen. Dette har skamferet højen betydeligt. 

I nytilplantet nåleskov, dog uden planter på selve højen. 

Det er aftalt, at: Højoverfladen skal jævnes, så 

den bliver hel igen, gerne ved tilførsel af jord. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

47 2106:8 7 Høj, "Hogagerhøj". 3,4 x 24 m. Et par mindre huller i højens top.  

I NNV-side et 4 x 4 x 1,5 m dyb kløft. Rævegrave. 

Græsklædt i lysning. I mellemaldrende nåleskov. 

Flot plejet. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

47 2106:10 6 Høj. 1,7 x 16 m. Højens S-fod afskåret en smule af skoven.  

Gamle pløjeskader hen over V-siden og S-siden. Ellers i orden. 

Græsklædt i lysning. I mellemaldrende nåleskov. 

Flot plejet. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

51 2106:11 9 Høj. 1,1 x 12 m. 

Mosklædt, friholdt for træer. I gammel nåleskov. 

Flot plejet. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

57 2106:12 18 Høj. 2,8 x 18 m. I toppen et 3,0 x 3,0 x 1 m dybt hul med rævegrav i. 

Flere rævegrave i højen. 

Friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 

57 2106:13 17 Høj. 2,5 x 18 m. I højens SØ-side et hul, 3,0 x 2,0 x 1 m stort.  

I V-siden et hul 1,5 x 1,0 x 0,75 m. Spor langs Ø-foden af højen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel egebevoksning. 

Flot. 

18.05.02 – Borbjerg sogn. 
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69 2106:14 19 Høj. 1,7 x 14 m. I toppen et 3,0 x 2,0 x 1 m stort hul med rævegrav i. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Flot plejet. Hullet kan fyldes op. 

18.05.02 – Borbjerg sogn.  

78 2106:17 233 Høj. 1,1 x 14 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. 

Flot plejet. De gamle stød måtte godt fjernes 

længere væk fra højen. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

78 2106:18 234 Høj, "Trundehøj". 3,2,0 x 34 m. Mindre hul i top, ellers helt intakt. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Flot. 
18.02.09 – Sevel sogn. 

88/91  753 Rundhøj ifølge DKC. Intet at se på det afsatte sted – trods gode 

oversigtsforhold. (3.06.11). 

18.02.09 – Sevel sogn. 

91 2106:34 198 Høj, "Råhøj". 3,5 x 23 m. Spor på højens SV-fod. Bliver flittigt 

brugt af kronvildtet, som tramper græsvegetationen itu. 

Græsklædt, friholdt for træer. I unge bøgebevoksning. 

Sporet lægges længere væk fra højfoden. Skader 

efter kronvildt skal udbedres, så den bare jord 

ikke regner væk - evt. ved at læsse mere jord på. 

Ellers flot plejet høj. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

91 2106:65 197 Høj. 1,5 x 18 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. 

Flot plejet. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

92 2106:45 609 Høj. 0,8 x 8 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

 Kvas bør fjernes. Ellers OK. 

18.02.09 – Sevel sogn. 
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94 2106:35 242 Høj, "Skelsbjerghøj". 1,6 x 13 m. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Flot plejet. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

94 2106:36 243 Høj, "Skelstenshøj". 2,6 x 18 m. I Ø-siden et 2 x 2 x 0,5 m  

stort hul. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Hullet kan fyldes op. Flot plejet. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

96 2106:37 164 Høj, "Nøgleknot". 1,5 x 13 m. 

Græsklædt, friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Lidt bedre oprydning af gamle stød i SØ-siden 

af højen. Ellers flot. 

18.02.09 – Sevel sogn. 

99 2106:38 144 Høj, "Vebjerghøj". 1,8 x 17 m. 

Græsklædt, friholdt for træer.  

I ung sitkabevoksning og ud mod brandbælte. 

Flot plejet.  

18.02.09 – Sevel sogn. 

99 2106:39 145 Høj, "Mortenshøj". 2,6 x 18 m. Lille hul i toppen og ét i siden  

i NØ. 

Græsklædt, friholdt for træer. I lille åbent område. 

 

 

 

 

Serotinaen bør bekæmpes. 

Ellers flot plejet. 

18.02.09 – Sevel sogn. 
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   SKOVKORT 2  

   103 - SJØRUP SKOV  

206 2007:120 121 Langhøj. ca. 1,0 x 65 x 12 m, orienteret Ø-V. 17 m fra V-enden er 

højen gennemskåret af en N-S-gående skovvej. 10 m fra Ø-enden ses 

et lille stensat gravkammer, 1,2,0 x 2,5 m. Graven er udgravet og  

rekonstrueret. 

Græsklædt med træer. I gammel ædelgranbevoksning. 

Flot plejet. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

206 2007:123 128 Høj. 1,5 x 14 m. Noget ujævn overflade. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel nåleskov. 

Flot. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

207 2007:98 84 Høj, én af "Wontshøje". 3,5 x 24 m. Flad topflade, 14 m i diameter. 

Græsklædt. I have. 

Flot plejet. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

207 2007:99 85 Høj, én af "Wontshøje". 5,0 x 28 m. Fald topflade, 6 m i diameter. 

Græsklædt med enkelte træer. I have. 

Flot plejet. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

207 2007:100 86 Høj, én af "Wontshøje". 3,5 x 25 m. En 10-12 m stor og  

op til 1,5 m dyb afgravning af toppen. 

Græsklædt, friholdt for træer. I gammel bøgeskov. 

Flot plejet. 

13.01.16 – Vroue sogn. 
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208 2007:126 100 S-ligste 1/6 af høj. Tilbage stor et stykke af højen, som i Ø-V måler 

20 m, i N-S 4 m og er 1,25 m højt - altså den S-ligste højfod. 

 Resten af højen ødelagt ved vejbyggeri. 

Græsklædt med en række bøge hen over. 

Tilstanden bevares. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

 

212 2007:101 79 Høj, "Karen Røgels Høj". 2,0 x 18 m. Stor, flad topflade. 

Græsklædt med et enkelt træ.  

I lysning i ung rødgranbevoksning. 

Ganske flot – men træerne bør trækkes 2 m til-

bage fra højfoden, og ud mod sporet i S bør der 

åbnes for indsyn. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

212 2007:130 125 Høj. Høj 1,0 x 16 m. Skovspor N-S hen over højens V-fod. 

En del opvækst, samt enkelte gamle lærk og bøg på højen. 

I gammel lærkebevoksning. 

Al slørende opvækst holdes nede.  

Sporet bør læggges uden om højfoden. 

Ellers fin tilstand. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

218 2007:102 80 Høj, "Staghøj". 1,8 x 18 m. Stor udhulning af toppen og siden mod 

SV. Gennemhullet af rævegrave. 

Græsklædt. Friholdt for træer, undtagen en stor rødgran.  

I gammel rødgranbevoksning. 

Flot plejet. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

 

229 2007:122 124 Høj. 1,0 x 7 m. Afgravet i N og S med stejle brinker. 

Græsklædt, friholdt for træer. I lysning i ung rødgranbevoksning. 

Flot. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

233 2007:117 83 Høj. 1,0 x 13 m. 

Græs- og lyngklædt. I skovfyrbevoksning. 

Lidt rigelig opvækst i S-siden. 

Ellers flot. 

13.01.16 – Vroue sogn. 
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233 2007:121 123 Langhøj. 0,7 x 36 x 12 m. Orienteret SSØ-NNV. 14 m fra  

SSØ-enden rekonstrueret hesteskoformet kammer med åbning  

mod ØNØ. 10 m fra NNV-enden ses en række sten på tværs af højen. 

Græsklædt. I lysning i ung rødgranbevoksning 

Flot. Tilstanden bevares. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

234   Ingen fortisminder. 13.04.08 – Resen sogn. 

236  122 Ifølge DKC.: En udgravet højtomt. 

Græsklædt. I gammel skovfyrbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

13.01.16 – Vroue sogn. 

239 2007:125 34 Høj. 1,0 x 11 m. Lille hul i toppen. Ø-lig højside gennemskåret af  

et N-S-gående skovdige. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Lidt kvas bør fjernes. Ellers OK. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240 2007:6 61 Høj. 2,3 x 14 m. I toppen et lille hul. 

Græs- og mosklædt. Friholdt for træer i gammel rødgranbevoksning. 

Flot plejet. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240 2107:6 32 Høj. 1,8 x 15 m. Et 3,0 x 3,0 x 0,75 m stort hul i toppen. 

Græsklædt med en enkelt skovfyr. I gammel nåletræsbevoksning. 

Flot plejet. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240 2107:7 31 Høj. 2,8 x 20 m. Et hul, 4 x 4 x 1,5 m stort, i højens V-side.  

Enkelte rævegrave. 

Græsklædt med træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Lidt kvas. Ellers fint. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 
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240 2107:8 33 Høj. 3,5 x 22 m. En 4 m bred og 1 m dyb rende hen over højen  

i Ø-V. Enkelte sænkninger i højsiderne. En rævegrav. 

Græs- og tyttebærklædt med enkelte træer.  

I gammel lærkebevoksning. 

Flot plejet. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240 2107:96 144 Høj. 0,8 x 10 m. I midten et hul, 3 m i diameter, 0,75 m. dybt. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Lidt kvas. Ellers OK. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240  200 Muligvis en helt ødelagt gravhøj. 

I gammel rødgranbevoksning. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

240  201 Hulvejsspor. 

I gammel rødgranbevoksning. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 

635 2107:100 186 Oldtidsgrav, (enkeltgrav). I en flad, ca. 0,5 m dyb sænkning,  

5 x 4 m stor, ses stensætningen til denne grav. Indvendigt mål  

190 x 50 cm og udvendigt 260 x 130 cm, orienteret SV-NØ. 

Stensætningen består af 2 rækker op til hovedstore sten.  

I den indvendige kreds ses toppen af 15 sten, plus 2 lidt større 

gavlsten. I den udvendige kreds ses toppen af 38 sten. Ingen spor af 

høj uden for det frilagte område. 

Græsklædt. Friholdt for træer i ung rødgranbevoksning. 

 

Oldtidsgraven formentlig fundet og frilagt i 

1975 i forbindelse med pløjning med 

planteplov. 

Tilstanden fin og bevares. 

13.01.01 – Daubjerg sogn. 
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   SKOVKORT 3  

   109 - RYDHAVE SKOV 18.02.06 – Ryde sogn. 

450 A  Våbenhule fra 2. vk. Underjordisk hule på ca. 3x7 m bygget med 

træstammer og tagpap og dækket med jord.  

Bygget af modstandsbevægelsen i 1044 som opbevaringsdepot for 

nedkastede contaninere i forbindelse med nedkastningspladsen 

”Spencer”. 

Våbenhulen retableret i 1987 og siden renoveret 

igen i 2008. 

   116 - GRAVHØJE VED SEVEL 18.02.09 – Sevel sogn. 

490 2006:29 359 Høj. 2,0 x 13 m. Overfladen noget ujævn med flere gamle  

afgravninger. 

Græsklædt med enkelte egetræer.  

Fint plejet. 

Brombær, hyld og gyvel bør holdes nede. 

490 2006:30 360 Høj. 1,8 x 12 m. SØ for toppen ses en 2,0 x 2,0 x 0,5 m stor  

afgravning. V-siden og foden i N og Ø er afgravet.  

Mindre skred i V-siden. 

Græs- og lyngklædt i ager med et egetræ. 

Fint plejet. 

490 2006:31 357 Høj, "Storehøj". 5,0 x 25 m. Ø-siden er meget afgravet.  

Hele højen er 4-kantet afpløjet - helt ind til højfoden. 

Græs- og lyngklædt i ager. 

Roserne på V-siden bør holdes nede. 

Ellers flot plejet. 
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490 2006:32 358 Høj, "Fårestihøj". 4,0 x 16 m. Meget spids i formen.  

Hele højen er 4-kantet afpløjet. 

Græs- og lyngklædt i ager. 

Fint plejet. 

490 2006:34 355 Høj. 2,8 x 14 m. Toppen affladet og i V-siden en hulning og et  

mindre skred. Afgravet i V, Ø og N. 4-kantet afpløjet helt ind til  

højfoden. 

Græsklædt med en del opvækst på den Ø-lige del. 

Opvæksten i Ø-siden bør holdes nede. 

Ellers flot plejet. 

490 2006:71 364 Høj. 0,8 x 8 m. En større gravning i midten, hvori der ses 2 sten,  

ca. 0,5 m store. I NØ-siden en flad flise, som formentlig er låget på 

en kunstig rævegrav. En meget medtaget lille høj. 

Græsklædt i åbent område. 

Friholdt for træer i mindre granbevoksning. 

 kvas bør fjernes og højen gives en  

lettere restaurering. 

490  363 Ifølge DKC.: En overpløjet gravhøj. Muligvis beliggende lige NNV 

for 2006:71. 

Usikker afsætning. 

490  636 DKC. oplyser: En fladmarksgrav fra jernalderen. 

 

Ikke lokaliseret.  

Formentlig udgravet og helt bortpløjet. 

   116 - HJELM HEDE 18.02.09 – Sevel sogn. 

   Ingen fortidsminder.  

   116 - AREAL VED HANDBJERG STRAND 18.05.07 – Hanbjerg sogn. 
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461   Ingen fortidsminder. 

 

 

   SKOVKORT 4  

   108 - VINDERUP SKOV  

   Ingen synlige fortidsminder registreret.  

703  133 

134 

Forundersøgelser forud for skovrejsning afslørede bevarede 

bopladslag fra sen bronzealder/tidlig jernalder i den nordvestlige 

fjerdedel af afdel. 703.  

Det angivne areal må ikke dybdepløjes. 

Uden 

for 

  Lige N for afd. 712 - uden for vores areal - ligger det fredede  

voldsted, "Vinderup Vold". Fr. nr. 1905:43.  

 

 

   SKOVKORT 5  

   110 - GEDDAL STRANDENGE 18.02.01 – Ejsing sogn. 

480  225 Ifølge DKC.: En boplads fra stenalderen. 

 

 

   111 - SPØTTRUP SØ  
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   Ingen fortidsminder. 

 

 

 

 

   SKOVKORT 6  

   101 - NØRRESKOVEN 18.02.04 – Haderup sogn. 

113 2106:52 58 Høj, "Jævnhøj". 2,0 x 22 m. 

Op over højen, orienteret Ø-V, et stort jorddige. Ligeledes et  

jorddige ud mod NØ. Vi ejer ca. 2/3 af højen. 

Græsklædt, med en del træer på højen. 

Lidt oprydning og udtynding ville være på sin 

plads. 

Ellers OK. 

126 2106:61 106 Høj, "Frederikshøj". 1,6 x 16 m. 

Tilplantet med ung bøg, eg og gran i tilsvarende bevoksning. 

Alt kvas og alle nåletræer fjernes fra højen. 

191  103 I denne afdeling var der i sin tid registreret 3 fredede gravhøje:  

fr.nr. 2106:62, 63, 64. 

Siden blev der registreret 4 høje mere:  

2106: 67, 68, 69 og 70. 

Disse 7 høje blev undersøgt 20. juli 1999, da der var tvivl om deres 

status, og de viste sig da, at alle ”højene” var sandklitter. 

Fredningerne er ophævet. 
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191  104 Se teksten under sb. 103.  

191  105 Se teksten under sb. 103.  

191  194 Se teksten under sb. 103.  

191  195 Se teksten under sb. 103.  

191  196 Se teksten under sb. 103.  

191  197 Se teksten under sb. 103.  

194 A 

 

200 

 

I forbindelse med undersøgelsen af ”højene” i afd. 191, blev yderlig 

2 formationer i afd. 194 undersøgt.  

Også disse viste sig at være klitter. 

 

194 B 201 I forbindelse med undersøgelsen af ”højene” i afd. 191, blev yderlig 

2 formationer i afd. 194 undersøgt.  

Også disse viste sig at være klitter. 

 

161, 162 

og 163 

 205 

 

Højryggede agre. Et areal, 220 x 180 m stort med svagt markerede 

systemer af højryggede agre. Agrene er orienteret N-S og der er ca. 

12 m mellem ryggene. 

Overvejende gammel bøgeskov. 

 

161 og 

163 

 206 

 

Højryggede agre. Et areal, 260 x 180 m stort med svagt markerede 

systemer af højryggede agre. Agrene er orienteret omtrent Ø-V, og 

der er ca. 12 m mellem ryggene. 

Overvejende gammel bøgeskov. 
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163/164   Markant jordbehandling. Jordlagene er blevet byttet om.  

Uden tvivl et storstilet forsøg på at forbedre mulighederne for 

skovtilplantning. 

 

508  68 Ifølge DKC.: Overpløjet høj. Halvdelen dyrket, resten beplantet. 

I nytilplantet fyrrebevoksning. 

Ikke lokaliseret. Intet at se. 

510  67 Ifølge DKC.:  
En Flyvesandsbanke, afgjort ikke af Højs Form. Dog er her iflg. 
Medd. fundet en større Stendynge af svære Sten. Ingen Oldsager. 

I græsmark. 

 

Stedet lokaliseret, og er altså ikke en gravhøj. 

   SKOVKORT 7  

   102 - SØNDERSKOVEN 18.02.04 – Haderup sogn. 

254 2206:5 192 Fårefold. En 3,5 m brev og fra 0,75 til 1 m høj, rund jordvold  

omsluttet et areal med en diameter på 14 m. Omkring volden en  

1 m bred og 0,25 m dyb "grav". Vold og grav er i N afbrudt af en  

2 m bred udgang. Anlæggets samlede diameter er 22 m. 

Lyngklædt i åbent område. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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268 2206:6 193 Fårefold. En 2,5 m bred og fra 0,5 til 0,75 m høj, rund jordvold  

omslutter et areal med en diameter på 23 m.  

Volden er i NV og SSV gennembrudt af en 1 m bred udgang.  

Anlæggets samlede diameter er 28 m. 

Lyngklædt i åbent område. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

290 2206:3 65 Høj. 0,8 x 7 m. 

Næsten græsklædt med træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

 

Træerne bør fældes. 

Ellers OK. 

   SKOVKORT 8  

   104 - AREALER PÅ NORDFUR 13.02.02 – Fur sogn. 

585 1407:21 5 Langdysse, "Emmelsten". orienteret N-S, 75 m lang, hvoraf de  

N-ligste 25 m er overpløjet. 18 m bred i S og 12 m bred i N.  

S-enden er op til 1,75 m høj, N-enden næsten uden højde. 

Stærkt forgravet og hullet. Adskillige sten ses. Heraf en del på deres 

oprindelige plads. 

Græsklædt i græsmark. 

 

Tilstanden bør bevares. 

   SKOVKORT 9  
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   106 - BROKHOLM SØ  

   For hele kortet gælder, at der ikke er foretaget besigtigelse,  

at der formentlig ikke er noget at se, og at alle Nationalmuseets 

registreringer er taget med - også dem uden for vores nuværende 

areal.  

 

   Arkæologiske spor i Grinderslev sogn 13.11.01 – Grinderslev sogn. 

750  104 Ifølge DKC.: En fund fra bronzealderen.  

750  105 Ifølge DKC.: Et fund fra stenalderen.  

750  112 Ifølge DKC.: Et fund fra bronzealderen.  

750  119 Ifølge DKC.: Et fund fra oldtiden.  

750  120 Ifølge DKC.: Et fund fra stenalderen.  

Uden 

for 

 32 Ifølge DKC.: En fund fra jernalderen.  

Uden 

for 

 33 Ifølge DKC.: Et fund fra bronzealderen.  

Uden 

for 

 4 Ifølge DKC.: Et fund fra oldtiden.  

   Arkæologiske spor i Junget sogn 13.11.04 – Junget sogn. 

751  19 Ifølge DKC.: Et fund fra stenalderen.  
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Uden 

for 

 29 Ifølge DKC.: En gravhøj fra oldtiden.  

Uden 

for 

 30 Ifølge DKC.: Et fund fra bronzealderen.  

Uden 

for 

 35 Ifølge DKC.: Et fund fra bronzealderen.  

for  38 Ifølge DKC.: Et fund fra bronzealderen  

Uden 

for 

 39 Ifølge DKC.: Et fund fra oldtiden.  

   Arkæologiske spor i Tise sogn. 13.11.08 – Tise sogn. 

757  50 Ifølge DKC.: En høj fra oldtiden. 

 

 

Uden 

for 

 59 Ifølge DKC.: En boplads fra stenalderen.  

   107 – HAVBJERG SKOV  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   SKOVKORT 10  
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   105 - JENLE  

   Ingen fortidsminder.  

   113 - MØNSTED KALKGRUBER  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   112 - AREALER PÅ LUNDØ  

   Ingen fortidsminder.  

 

 

   114 - EGEKRAT VED AULUM  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   116 – SMÅAREALER SALLING (FLYNDERSØ) 18.02.02 Estvad sogn. 

631 1906:34 27 Høj. 1,5 x 13 m. 

Revlingklædt med en enkelt lille bjergfyr. I hede. 

 

Fin tilstand. 
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   116 – SMÅAREALER SALLING (HARRE VIG)  

   Ingen fortidsminder. 

 

 

   SKOVKORT 11  

   201 - ALHEDEN 13.06.03 – Frederiks sogn. 

13.06.14 – Vium sogn. 

13.06.12 – Torning sogn. 
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  135 Hele området med højene i Ø-siden af Havredal Plantage, og 

videre mod S i Stendal Pæantage, er udgeget som 

KULTURARVSAREAL, hvorom DKC. noterer følgende: 

Gravhøjsgruppe. Ca. 50 af højene ligger på række og udgør de sydligste 
1½ km af en 5 km lang nord-sydgående række på ca. 150 
enkeltgravshøje, hvoraf mindst 25 af de nordlige er udgravet i 1899 og 
følgende år. Kun 3 høje i denne del er fredet, de øvrige ligger i ager eller 
er fjernet ved bebyggelse eller grusgravning. Rækken har en afstikker 
mod SØ på 13 høje, hvoraf 10 ligger uden for plantagen og på nær én er 
overpløjede. I forbindelse med skovrejsning i 1991 af størstedelen af 
dette opdyrkede areal blev flere af de totalt udjævnede højtomter m.v. 
undersøgt, og dette område er derfor ikke indlemmet i kulturarvsarealet. 

Sydligst i kulturarvsarealet ligger en højgruppe på 27 høje, hvoraf 
fredningen er ophævet på 3. Mellem højrækken og højgruppen er der en 
afstand på 1 km, hvor der ligger 7 høje mere spredt. Udenfor plantagen 
og kulturarvsarealet ligger umiddelbart Ø og NØ for gruppen to 
højgrupper på henholdsvis 16 og 9 høje, hvoraf en er fredet og de øvrige 
overpløjede. Den fredede/bevarede del af højrækken - såvel som hele 
den oprindelige række - er usædvanlig lang og bør bevares, men p.g.a. 
højenes ringe størrelse er den også usædvanlig sårbar på trods af 
fredning. Også arealerne omkring højene bør sikres mod den voldsomme 
moderne skovdrift. Alle højene ligger i statsskov, men da ca. halvdelen 

er under 1 m høje og kun ca. 10 er mindst 2 m og mange ligger i tæt 
granplantage/er beplantede, er der stor risiko for, at de overses ved 
fældning, færdsel af store maskiner og plantning. 

 

 

   201 – ALHEDEN – Havredal Plantage 13.06.03 – Frederiks sogn. 

3100 2208:2 81 Høj. 1,8 x 12 m. Stor vindfælde har beskadiget højens NØ side. 

Græs og lyngklædt ud mod vej. 

Flot høj. Den begyndende slørende opvækst af 

hæg bør bekæmpes. 
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3104 2208:3 80 Høj. 1,5 x 14 m. Skaden i højen i NV og NØ. 

Græsklædt i lysning i ung granbevoksning. 

Kvas bør ikke henligge på højen.  

Ellers fin tilstand som bevares. Bevoksningen 

mellem vej og høj, bør med tiden tyndes 

kraftigt/stammes op. 

3104 2208:4 79 Høj. 1,8 x 15 m.  

Græsklædt i lysning i ung granbevoksning. 

Fin høj.  

God stand som opretholdes. 

3104 2208:88 119 Høj. 0,8 x 12 m. Et spor fører op over højen. 

Græsklædt i ung granbevoksning. 

Sporet føres helt uden om højen.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

3104 2208:89 120 Høj. 0,8 x 12 m. Et spor fører op over højen. I højfoden i Ø  

er henlagt kvas og stød efter oprydninger fra sidste stormfald.  

Græsklædt i lysning i ung granskov. 

Sporet lægges helt uden om højen. Jeg foreslår 

Ø om, så stød og kvasbunker ved samme 

lejlighed fjernes fra højen.  

Ellers OK. Tilstanden bevares.  

3104 2208:90 121 Høj. 0,5 x 12 m.  

Græsklædt i lysning i ung granbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. Der er plantet lovlig 

tæt på højen. Ved første udtynding bør bevoks-

ningen trænges lidt længere tilbage.  

3104 2208:91 122 Høj, (højtomt). 0,4 x 8 m. Midten delvis bortgravet. 

Græsklædt i lysning i ung granbevoksning. 

Tilstanden bevares. Plejes sammen med 

2208:92 og gerne i sammenhæng med 2208:4 

3104 2208:92 123 Røse. 0,4 x 6 m.  

Græsklædt i ung granbevoksning. 

Kvas bør ikke henligge på højen. Vær  

opmærksom på at små anlæg som denne, og 

2208:91 i et, helt kan forsvinde i opvækst. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i MIDTJYLLAND. (Nyt navn pr. 1.01.08.). Feldborg berejst 1991. Palsgård 1996.  Samlet kataloget 

udarbejdet i maj 2000. Omarbejdet i okt. 2003. Igen jan. 2008. Tilføjeg sb.nr.mv. juni 2011.        

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

 

24 

3104 2208:93 124 Røse. 0,5 x 5 m. 

Fredet i 1979, men ikke lokaliseret ved denne berejsning.  

Hvor højen er sat af, ligger en del kvas og stød efter oprydningen fra 

sidste stormfald.  

I ung rødgranbevoksning.  

 

3104 2208:94 125 Røse. 0,3,0 x 6 m. 

Fredet 1979, men ikke lokaliseret ved denne berejsning. 

I ung granbevoksning med en del stød og kvasbunker fra oprydningen 

efter sidste stormfald.  

 

3105 2208:5 77 Høj. 0,8 x 11 m. Højfoden i V beskadiget efter vindfælde.  

Græs og hindbær i lysning i nyplantet rødgranbevoksning. 

OK.  

Tilstanden bevares. 

3105 2208:6 75 Høj. 1,8 x 15 m. Højfoden i Ø skæres af vej.  

Græsklædt i gammel rødgranbevoksning. 

Al kvas på højen fjernes. Træerne på højen 

fældes for at forebygge stormfaldsskade.  

Vejen lægges helt uden kom højen. Ellers OK. 

3105 2208:7 76 Høj. 1,8 x 15 m. 

Græsklædt i lysning i gammel rødgranbevoksning. 

Meget fin stand. Tilstanden bevares.  

3105 2208:8 74 Høj. 1,0 x 15 m. 

Græsklædt, friholdt for træer i ca. 5 årig grantilplantning.  

Tilstanden OK. - opretholdes. 
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3105 2208:9 73 Høj. 1,0 x 12 m. 

Græsklædt med gamle graner på højen. 

 

Al kvas, især de henlagte stød i N-siden af højen 

bør fjernes mindst 10 m. fra højfoden. Træerne 

på højen bør fældes for at forebygge stormfalds-

skader. Ellers OK. 

3105 2208:10 72 Høj. 1,5 x 12 m.  

Græsklædt i gammel bevoksning, med enkelte træer på selve højen. 

Al Gammelt kvas på højen og fra oprydninger af 

arealet N for højen bør fjernes mindst 10 m. 

væk fra højfoden. Træerne på højen bør fældes, 

for at forebygge stormfaldsskader. Ellers fin 

tilstand som bevares. 

3105 2208:11 71 Høj. 1,0 x 15 m. 

Græsklædt med enkelte træer på højen i gammel granbevoksning.  

Al kvas bør fjernes, og de 2 træer bør fældes for 

at forebygge stormfaldsskader. 

3105 2208:12 69 Høj. 1,5 x 18  m. med stor flad topflade. 

Græsklædt i ung grankultur, dog med gammel gran over  

N-lig højfod.  

Tilstanden fin og bevares. 

3105 2208:13 68 Høj. 3,0 x 15 m. Meget spidst formet. Rævegrave. 

En stor 3-stammet rødgran på højens top. 

Fin tilstand som bevares. Står træet på toppen i 

fare for at vælte i storm, bør den fældes. 

3105 2208:14 70 Høj. 2,0 x 15 m. En rævegrav i SØ højfod.  

Græsklædt med enkelte gamle rødgran. 

Fin tilstand som bevares. 

3105 2208:15 67 Høj. 1,3 x 14 m. 

Græsklædt med 3 træer på højen i gammel granbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. Træerne bør dog  

fældes for at forebygge stormfaldsskader. 
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3105 2208:95 78 Høj, 0,5 x 9 m. Noget ujævn og udflydende af form. 

Græs og lyngklædt med enkelte selvsåede birk, og en fyr. 

I ung granbevoksning. 

Stød- og kvasbunken over højens NØ fod skal 

fjernes mindst 10 m. fra højfoden.  

Bevoksningen er planter lovlig tæt på højen og 

bør trænges tilbage ved 1, gennemhugning.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

3105 2208:96 126 Høj, (røse). 0,3 x 8 m. Et spor går op over anlægget. 

I gammel granbevoksning. 

Al kvas bør fjernes fra højen, og sporet lægges 

uden om.  

3106 2208:16 64 Høj. 2,0 x 15 m.  

Græsklædt i ung rødgran/sitka bevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

3106 2208:17 65 Høj. 1,0 x 12 m. Et spor hen over højen.  

Græsklædt i nyplantet rødgranbevoksning. 

Sporet lægges uden om højen.  

Ellers fin tilstand som bevares. 

3106 2208:18 66 Høj. 2,0 x 14 m.  

Græsklædt i nyplantet rødgranbevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

3106 2208:20 60 Høj. 0,8 x 9 m.  

Græsklædt i lysning i gammel granskov. 

Fin tilstand som bevares.  

 

3106 2208:21 59 Høj. 1,3 x 13 m.  

Græsklædt i lysning i gammel granskov. 

Tilstanden bevares. 
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3106 2208:25 58 Høj. 1,5 x 13 m.  

Græsklædt i lysning i gammel rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

3106 2208:28 55 Høj. 2,0 x 15 m. I toppen et 2,5 x 2,0 x 1 m. stort hul. 

Græsklædt i lysning i gammel rødgranbevoksning. 

Ideel plejetilstand som bevares.  

 

3106 2208:97 127 Røse. 0,2 x 6 m. Et spor går hen over røsens S-lige halvdel. 

Ung rød- og sitkagran på røsens N-lige halvdel. (fredet 1979). 

Røsen er let at overse, og er tilsyneladende 

også blevet det. Sporet lægges om, og træerne 

fjernes. Selv herefter er højen let at overse. 

3106 2208:98 128 Høj, (røse). 3,0 x 6 m, med talrige sten i overfladen. 

Nytilplantet med rødgran (fredet 1979). 

Højen er blevet overset, og den er blevet  

beskadiget ved tilplantninger. Høj og 2 m. zone 

omkring ryddes for træer. 

3106 2208:99 129 Høj. 1,5 x 12 m.  

Græsklædt med en del hindbær i ung rød- og sitkabevoksning. 

Fin tilstand som bevares. Hindbærrene bør dog 

slås. 

3106/ 

3108 

2208:22 61 Høj. 0,5 x 8 m. Et spor fører hen over højen.  

Græsklædt med enkelte gamle rødgran.  

Sporet lægges om. Træerne på højen bør fældes, 

for at forebygge stormfaldsskader. 

3108 2208:19 63 Høj. 0,8 x 9 m.  

Græsklædt med enkelte træer i gammel granbevoksning. 

Al kvas ryddes fra højen. Træerne fældes, for at 

forebygge stormfaldsskader. 

3108 2208:23 62 Høj. 0,8 x 12 m. Et spor fører op over højen.  

Enkelte træer i gammel granbevoksning. 

Sporet lægges om. Træer fældes, for at  

forebygge stormfaldsskader. 
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3108 2208:24 57 Høj. 0,8 x 12 m. 

Bevokset med gammel sitkagran. 

Træerne bør fældes  

Ellers fin tilstand som bevares. 

3108 2208:26 56a Høj. 1,6 x 14 m. Spor over højens N-fod. 

Græsklædt i lysning i gammel granbevoksning. 

Sporet lægges helt N om højen.  

Ellers fin tilstand som bevares. 

3108 2208:27 56 Høj. 1,0 x 12 m. Et spor over højens V-lige side har skåret sig  

ned i højen. 

Græsklædt med enkelte træer i gammel granbevoksning.  

Kvas fjernes. Sporet lægges helt udenom højen, 

som evt. sættes i stand så den bliver rund og hel 

igen. Træerne fældes, så stormfaldsskader  

forebygges. Ellers fin tilstand som bevares. 

3108 2208:29 56b Høj. 1,8 x 16 m. Et spor over Ø-lig halvdel af højen, har skåret sig 

ned i denne. 

Græsklædt i lysning i nytilplantet granbevoksning. 

Fin tilstand som bevares.  

Sporet skal dog lægges helt uden om højen som 

evt. retableres. 

3111 2208:30 54 Høj. 1,3,0 x 15 m. Beskadiget af vindfælde i NØ højfod. 

Enkelte løv- og nåletræer i mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Al kvas fjernes. Bevoksninger omkring trænges 

tilbage. I området ud mod vej og spor i S og V, 

stammes træerne op. Lad bøgene stå på højen. 

Ellers fin tilstand som bevares. 

3111 2208:31 53 Høj. 0,8 x 11 m. 

I lysning i gammel granbevoksning. 

Fin tilstand som bevares.  

Træerne i højfoden bør nok fældes. 

3111 2208:32 52 Høj. 1,7 x 20 m. med flad topflade. 

Græsklædt i lysning i gammel granskov. 

Fin tilstand som bevares. 
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3111 2208:100 130 Høj. 1,3 x 13 m. 

Græs og lyngklædt i lysning ud mod vej. 

Fin tilstand som bevares. De selvsåede graner på 

højen bør fjernes inden de bliver for gamle. 

3111 2208:101 131 Høj. 0,8 x 14 m. Højfoden i NØ og SØ beskadiget af 2 vindfælder. 

Græs og lyngklædt i lysning ud mod spor. En del selvsåning. 

I ung rødgranbevoksning. 

De selvsåede rødgran på højen fjernes for at 

tydeliggøre højen. 

3112 2208:33 50 Høj, "Store Ståhøj". 3,5 x 22 m. Flad topflade, 6 m. i diameter. 

Ned over højsiden i V mod vejen, er slidt en 1,5 m. bred og 0,75 m. 

dyb fuge. 

Græsklædt med enkelte ege.    

Fin tilstand som bevares. 

Slitagen bør udbedres. 

3112 2208:34 51 Høj. 2,5 x 17 m. 

Græsklædt med enkelte træer i højfoden. 

Fin tilstand som bevares.  

Området ud mod vejen i Ø bør holdes åben. 

3114 2208:35 49 Høj. 1,8 x 14 m. Højfoden i NØ afskåret af vej. 

Græsklædt med enkelte træer i nyplantet gran. 

Egene bør blive stående, men anden selvsåning 

bør fjernes og holdes nede.  

Ellers fin tilstand som bevares. 

3114 2208:36 47 Høj. 1,8 x 14 m. 

Græs og lyngklædt i lysning med spor i ung grankultur. 

Tilstanden flot og bevares. 

3114 2208:37 48 Høj. 2,8 x 19 m. 

Græsklædt i nyplantet ege- og bøgekultur. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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1401 2208:50 47 Høj. 2 x 16 m. 

Mindre gravning i top. Overflade lidt ujævn. Ligger på åben slette 

umiddelbart øst for Havredal Plantage. 

Tilstanden flot og bevares. 

   201 – ALHEDEN – Stendal Plantage 13.06.03 – Frederiks sogn. 

13.06.14 – Vium sogn.  

3096 og 

3136 

 153 I afdelingens V-lige del fine hulvejsspor, samme system som i 

Ulvedal afd. 3158. 

Bør holdes synlige. 

13.06.03 – Frederiks sogn 

3115/ 

3118 

2208:38 44 Høj, "Davrehøj". 1,5 x 13 m. 

Græsklædt med enkelte træer.  

Fin tilstand som bevares. 

 

3119/ 

3129 

 180 

 

Stort hulvejsspor som fortsætter i en vejdæmning. Tilstanden bevares som passabelt stiforløb. 

 

3120  45 Her har tidligere været en høj, 2208:40. Kunne ej heller lokaliseres 

ved denne berejsning. 

Fredningen er ophævet.  

3120  155 

 

En ca. Ø – V gående hulvej, ned mod ådalen i SV.  

3120  156 

 

I afdelingen er iagttaget flere små runde eller ovale  

stensamlinger/røser. 

Formodentlig rydningsrøser. Ikke registreret og afsat på kortet. 

I afdelingen står 15-20 årige normandsgran. 

Når oversigtsforholdene bliver til det, bør 

røserne registreres på behørig vis. 



Fortidsminder og kulturhistoriske spor i MIDTJYLLAND. (Nyt navn pr. 1.01.08.). Feldborg berejst 1991. Palsgård 1996.  Samlet kataloget 

udarbejdet i maj 2000. Omarbejdet i okt. 2003. Igen jan. 2008. Tilføjeg sb.nr.mv. juni 2011.        

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER 

 

 

31 

3121 2208:39 46 Høj. 1,0 x 12 m. 

Græs og lyngklædt i ung rødgranbevoksning. 

Fin tilstand, som bevares. 

3121 2208:78 115 Høj. 1,0 x 12 m. 

Græs- og lyngklædt i ung rødgranbevoksning. 

Fin tilstand, som bevares. 

 

3121  157 

 

En VNV – ØSØ gående hulvej, ned over skrænten mod SØ.  

3121  158 

 

En NV – SØ gående hulvej, ned over skrænten mod SØ til 

vadestedet sb. 159. 

 

3122 2208:79 116 Høj. 1,6 x 18 m. Noget affladet og udflydende af form.  

Enkelte skader efter vindfældede træer. 

Bevokset med enkelte lærke, og en snes ca. 15 årige graner. 

Højen bør ryddes for kvas. Ege og bøge kan 

blive stående, men nåletræerne bør efterhånden 

fjernes. Ellers OK. 

 

3122  159 

 

Vadested, som formentlig forbinder hulvej sb. 158 og sb. 160. 13.06.03 – Frederiks sogn. 

3123 2208:107 134 Høj. 0,8 x 10 m. Enkelte randsten synlige i N og V.  

Enkelte sten ses i højens overflade. 

Enkelte graner i mellemaldrende bøge- og granbevoksning. 

Al kvas på og omkring højen fjernes. Granerne 

bør alle fældes, hvorimod bøgene omkring 

højen bør bevares længst muligt.  

Ellers fin tilstand. Bør plejes i sammenhæng 

med 2209:22. 

13.06.14 – Vium sogn. 
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3123 2208:108 135 Høj. 1,0 x 12 m. 

I mellemaldrende bøge- og granbevoksning. 

Glt traktorspor går op over højen.  

Plejes sammen med og på samme måde som 

2209:21. 

13.06.14 – Vium sogn. 

3124  160 

 

En NV – SØ gående hulvej, ned over skrænten mod NV til vadested 

sb. 159. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3124  181 

 

Et omtrent Ø – V gående hulvejspor ned over skrænten mod V. 13.06.14 – Vium sogn. 

3124  182 

 

Afmærkningssten (?). Toppen af en lidt skæv firkantet sten,  

20 x 13 cm stor, ses lige i overfladen i ”Bøgevejen”s Ø-lige hjulspor.  

Der er hugget, hvad der ligner et krys/kors i stenen, samt 2 andre 

mærker. 

Stenens formål og alder er ukendt – muligvis er der tale om et 

målepunkt. 

Stedet bår muligvis markeres med en pæl i 

vejsiden. 

 

3126  140 Ifølge DKC.: En overpløjet gravhøj. 

Ca. 30-årig normand/nobilisbevoksning. 

Højen er ikke blevet lokaliseret. 

3126  141 Ifølge DKC.: En overpløjet gravhøj. 

Ca. 30-årig normand/nobilisbevoksning. 

Højen er ikke blevet lokaliseret. 

3128 2208:51 136 Høj. 1,5 x 15 m. NV-lig højfod beskadiget af vindfælde. 

Græs- og lyngklædt med en snes ca. 10 årige graner på højen i ung 

granbevoksning (stormfaldsområdet fra 1981). 

Al kvas som henligger på højen fjernes.  

I området med højen og ud mod de 2 spor burde 

alle træer fældes, så højen kommer til at ligge 

frit. 
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3128 2208:52 137 Høj. 1,2 x 12 m. På toppen et stød efter vindfældet træ. 

Græs- og lyngklædt i ung granbevoksning (stormfaldsområde). 

Tilstanden bevares. 

3128 2208:80 155 Høj. 0,6 x 10 m. 

Tæt ung granskov i stormfaldsområde. 

 

Vanskelig at lokalisere pga. stormfald.  

 

3128 2209:52 159 Høj. 0,5 x 8 m. 

Ung gran i stormfaldsområde. 

Ikke med sikkerhed lokaliseret pga. stormfald. 

Skal som 2208:80, eftersøges ved en senere 

lejlighed. 

3128 2209:53 160 Høj. 1,8 x 16 m. 

Græs med en eg og en bøg på højen. 

Fin tilstand som bevares - med sporet ført uden 

om højen. 

3129 2208:81 156 Høj. 0,4 x 9 m. 

Græs i nytilplantning. 

Bør holdes synlig pga. sin lidenhed.  

Flot med markeringsstok og ikke tilplantet 

inden for 5 meter zone. 

3129 2208:82 157 Høj. 0,5 x 10 m. 

6 gamle rødgraner på højen i gammel rødgranbevoksning. 

Al kvas bør fjernes fra højen.  

Ved næste udtynding, bør træerne fjernes, så 

stormfaldsskader undgås. Ellers fin tilstand. 

3129 2208:83 158 Høj. 1,0 x 10 m. 

6 gamle rødgraner på højen i gammel rødgranbevoksning. 

Som ved 2208:82. 

13.06.14 – Vium sogn. 
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3139 2208:84 117 Høj. 1,3,0 x 11 m, med mindre krater i top. 

I gammel granbevoksning med 14 træer på selve højen. 

Alle træerne bør gradvist fjernes, så  

stormfaldsskader forebygges.  

Ellers fin tilstand som bevares. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3140 2208:85 118 Høj. 1,3 x 11 m. Kun den N-lige del af højen er bevaret. Hen over 

toppen af højen går et jorddige, (sogneskel). 

I gammel ædelgranbevoksning. 

Kvas bør fjernes. Tilstanden bevares. 

 

3141 A 161 Vildtbanegrøft kaldet "Ulvegrøften". En ca. 40 m lang, 4 m bred, 

0,5-0,75 m dyb grøft med en ca. 3 m bred og 0,2 m høj vold på Ø-

siden. Hvad det egentlig er, vides ikke. 

Den S-lige og V-lige del i græs. Resten i mellemaldrende rødgran. 

Fin tilstand. 

Grøften bør holdes synlig. 
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3142 2208:105 142 Mindesten. 2,1 m bred, 0,7 m lang og 1,1 m høj.  

På forsiden, som vender mod N, er indhugget:  

Overførster 

GEORG WILHELM BRÜEL 

f.  5.4 1752    d. 18.5 1829 

grundlagde paa dette Sted i Aaret 1789 

Danmarks første Hedeskov 

Sjølunds gamle Skove han skærme lod og frede 

Skabte nye Skove trindt paa Jyllands Hede 

Rejst 1929 

 

3143/ 

3144 

B 184 Vildtbanegrøft kaldet "Ulvegrøften". 35 m lang, 4,5 m bred og  

1 m dyb grøft med en ca. 4 m bred og 0,3 m høj vold på Ø-siden. 

Hvad det egentlig er, vides ikke. 

Græsklædt, nogenlunde fri for træer. I nobilisbevoksning. 

Fin tilstand. 

Bør holdes helt synlig. 

 

3144 

C 183 Vildtbanegrøft kaldet "Ulvegrøften". 35 m lang, 4,5 m bred og 1 m 

dyb grøft med en ca. 4 m bred og 0,3 m høj vold på Ø-siden. 

Hvad det egentlig er, vides ikke. 

Græsklædt, næsten fri for træer. I mellemaldrende rødgran. 

Fin tilstand. 

Grøften bør holdes helt synlig. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 
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3150 2209:23 138 Høj. 1,5 x 16 m. NØ højfod let afskåret af spor.  

Let beskadiget af vindfælder. 

Græs og lyngklædt i lysning ud mod vej. 

Fin tilstand, som bevares. 

13.06.14 – Vium sogn. 

3150 2209:24 144 Høj. 1,5 x 16 m. Beskadiget af 2 vindfælder. 

Græsklædt med begyndende rødgranselvsåning.  

I ung bevoksning (stormfaldsområde). 

Tilstanden bevares. 

3150 2209:25 145 Høj. 0,4 x 10 m. 

I ung granbevoksning.(stormfaldsområde). 

Ikke lokaliseret. Muligvis gået til i forbindelse 

med stormfaldet. En del kvas på stedet.  

Skal eftersøges ved senere lejlighed. 

3150 2209:27 146 Høj. 0,8 x 13 m. En vindfælde har beskadiget højen.  

Græs og lyngklædt med enkelte unge rødgraner og birk. 

I stormfaldsområde med ung rødgran m.m. 

Tilstanden OK. og bevares. Granerne bør dog 

fjernes inden de bliver for store. 

3150 2209:29 148 Høj. 1,0 x 16 m. 4 store vindfælder har beskadiget højen. 

Græsklædt med en snes unge selvsåede rødgran.  

I stormfaldsområde med ung selvsået skov ( ? ). 

Rødgranerne på højen bør fjernes.  

Ellers OK. 

3150 2209:54 161 Høj. 0,5 x 10 m. 

Lyngklædt i ung rødgranbevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

3150  150 Her har ligget en lille høj, 0,25 x 10 m. (Tidligere 2209:32).  Højen blev heller ikke ved denne berejsning 

fundet. Fredningen ophævet. 
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3150/ 

3151 

2209:26 147 Høj. 1,0 x 14 m. 

Græsklædt i lysning. 

Fint med et spor, som er ført uden om højen. 

Det tidligere spor op over højen må ikke  

benyttes. 

3150/ 

3151 

2209:28 149 Høj. 1,0 x 13 m. Højfoden i NØ og i V er beskadiget af vindfælder.  

Græsklædt i lysning, dog med rødgran i NØ.  

Fint med et spor, som er ført uden om højen. 

Granerne i NØ højfod bør trænges længere 

tilbage, så hele højen bliver frilagt. 

3151 2209:31 142 Høj. 1,2 x 16 m. 

Græsklædt med 3 gamle sitka og et par gamle birke på selve højen. 

Nåletræerne på selve højen og i højfoden bør 

fældes, for at forebygge stormfaldsskader.  

Ellers OK. 

3151 2209:55 139 Høj. 1,0 x 15 m. Lidt af højfoden afskåret af vej i NV. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

3151 2209:56 162 Høj. 1,0 x 10 m. Højfoden i SØ og i Ø er beskadiget af 2 vindfælder.  

Bevokset med ung birk- og rødgran i ung rødgranbevoksning. 

Al nåletræ på og omkring højen fældes, så højen 

kan ses.  

Ellers OK. 

3151  143 Her har tidligere ligget en høj. (Tidligere 2209:30). Højen stadig ikke genfundet.  

Fredningen ophæves. 

3153 2209:33 152 Høj. 1,0 x 11 m. Højfoden i SSØ beskadiget af vindfælde. 

Overgroet med brombær, og megen selvsåning i lysning i  

granbevoksning. 

Nåletræerne omkring højen bør trænges længere 

tilbage, eller stammes op. Al kvas og al ung 

selvsåning bør ryddes fra højen. Store løvtræer 

kan blive stående. Ellers fin tilstand. 
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3153 2209:57 163 Høj. 1,3,0 x 18 m. Dog er den NØ-lige del af højen bortgravet til 

bunds. En stor stenbunke i NØ-lige "højfod". 

2 ca. 30 årige rød- og ædelgran. 

Holdes ryddet for kvas, træerne tyndes kraftigt 

ud. 

3153  151 Ifølge DKC.: En lille høj. 

Beplantning: I mellemaldrende bøgebevoksning. 

Ikke lokaliseret. 

   201 – ALHEDEN – Ulvedal Plantage 13.06.03 – Frederiks sogn. 

13.06.12 – Torning sogn. 

3156 2208:102 141 Høj. 1,3 x 10 m. Flad top. SV-lig højfod beskåret af stort hulvejs-

spor. 

Beplantning: Græs, hindbær, enkelte små ædelgran, og en stor gam-

mel på højen. 

Bør holdes ryddet for kvas og slørende selv-

såning. Enkelte løvtræer kan blive stående, og 

vokse til, men ædelgranen bør fældes hurtigst 

mulig for at undgå stormfaldsskade. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3156/ 

3158 

 

 153 Hulvejsspor. Et 350 m bredt strøg af markante hulveje ned mod 

ådalen i NV. Langt de fleste og største af hulvejene ligger her i 

Ulvedal Pl., men hulvejsstrøges findes også NØ for Skivevej, inde i 

afd. 3096/3136 i Stendal Plantage, samt i et ca. 100 m bredt strøg i 

afd. 3158’s SØ-hjørne, lige N for Gl. Karupvej. 

Bør holdes synlige. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3160 2208:86 189 Høj. 1,1 x 16 m. 

Beplantning: Græs- og lyngklædt i gammel granbevoksning. 

Fin tilstand. Stødskuddene bør dog bekæmpes. 

13.06.12 – Torning sogn. 
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3160 2208:87 190 Høj. 1,0 x 12 m. Overfladen grundigt furet fra forrige tilplantning. 

 

Skoven omkring bør trænges længere tilbage. 

Bevoksningen på højen kan være svær at få stop 

på. Prøv evt. at lade enkelte af træerne udvikle 

sig til at kunne skygge resten væk. 

13.06.12 – Torning sogn. 

3160/ 

3166 

 230 Hulvej i N-skrænten og en lille vejdæmning ud over engen. 13.06.12 – Torning sogn. 

3162 2208:41 97 Langdysse, "Jens Langknivs hule". Ca. 1,75 m høj, 6 m bred og  

34 m lang, orienteret NNV-SSØ.  

5 randsten i SSØ gavl, 29 randsten i ØNØ langside, 3 randsten i 

NNV gavl, 26 randsten i VSV langside.  

10 m. fra SSØ enden i ØNØ siden et kammer, som sammen med 

gangen måler 4 x 1,2 m. Kammeret er uden dæksen.  

Et tilsvarende kammer 10 m. fra SSØ enden. 

Græsklædt med enkelte småtræer i egebevoksning.  

Tilstanden fin og bevares. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3162/ 

3173 

 154 Hulvejsspor. Fint system af omtrens NØ-SV gående hulvejejsspor S 

for ”Jens Langknivs hule”. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

3169 2208:106 231 Ulvegrav. Jordhul, ca. 10 m i diameter og 1,6 m dybt. 

Mosklædt. I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Oplysningen om at dette skulle være en grube til at fange ulve i 

stammer fra skovfoged Hans Nedergaard Hansens forgænger. 

Tilstanden bevares. 

pælen med den faste terrænløberpost skal rykkes 

2 m udenfor fanggruben. 

13.06.12 – Torning sogn. 
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3177 2208:48 233 Høj, ”Sønder Frederikshøj”. 2,8 x 15 m. 2 jorddiger - sogneskel - 

mødes om højen. Grøfterne langs jorddiget har medtaget højen noget. 

Enkelte træer i gammel granbevoksning.  

Tilstanden bevares.  

 

13.06.12 – Torning sogn. 

3190  96 Ifølge DKC.: En høj. 

Lynghede. 

 

Intet at se det afsatte sted. 

13.06.03 – Frederiks sogn. 

   SKOVKORT 12  

   202 - KOMPEDAL PLANTAGE 13.06.12 – Torning sogn. 

4186 2308:9 162 Høj. 2,0 x 21 m, med en hullet og ujævn overflade - rævegrave. 

Revling og mos, men uden træer på selve højen.  

I mellemaldrende granbevoksning. 

Træerne omkring tyndes ud og stammes op, for 

bedre indblik til højen - især med spor i Ø. 

Ellers fin tilstand som bevares. 

4192 2308:17 191 Høj. N-lige halvdel af høj, 8 m i Ø-V, 5 m i N-S, 0,5 m høj. 

Ganske overgroet med hæg. 

Tilstanden bevares. 

4230 2308:18 192 Høj. 0,8 x 10 m. 

Uden træer, mos- og græsgroet. I mellemaldrende granbevoksning. 

Gammelt kvas fjernes. Bevoksningen trænges 

længere tilbage fra højfoden.  

Ellers fin tilstand som bevares. 
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4264 2308:10 164 Høj. 1,0 x 11 m. 

Friholdt for træer. Græs, lyng, mos og enkelte små selvsåede lærke i 

mellemaldrende granbevoksning. 

Alle træer imellem denne høj og de øvrige  

3 høje skal fældes, så lysningen omfatter alle  

4 høje. 

Ellers fin tilstand, som bevares. 

4264 2308:11 165 Høj. 0,5 x 10 m. Ø- og V-gående spor over højfoden i S. 

Græs- og lyngklædt i lysning i blandet, mellemaldrende granbe-

voksning. 

Sporet lægges helt uden om højen. Ellers fin til-

stand som bevares. 

4264 2308:12 163 Høj. 1,8 x 16 m. 

Lyngklædt med enkelte selvsåede små lærke.  

I mellemaldrende blandet granbevoksning. 

Fin tilstand som bevares. Lærkene bør med 

tiden fjernes. 

4264 2308:13 166 Høj, 1,5 x 14 m. 

Højen er lyngklædt, med en del selvsåede små lærke. 

I lysning i mellemaldrende blandet granskov. 

Fin tilstand som bevares. Lærkene bør efter-

hånden fældes. De 4 høje i afdelingen bør plejes 

som en helhed.  

4264 2308:20 227 Bautasten – skålsten. Imellem højene 2308:11,12 og 13 står en sten, 

0,4 x 0,6 m i grundflade og 0,8 m høj. Stenen er formentlig rejst som 

en lille bautasten, men på siden af stenen, som vender mod SSØ, ses 

et skåltegn. 

Tilstanden fin og bevares. 

4284  235 Hjulspor. Hen over hedestykket i VNV-ØSØ-lig retning ses 

hjulspor. 
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4296 2308:19 193 Høj. 0,3,0 x 7 m. 

Græs og lynggroet, friholdt for træer. 

I mellemaldrende granbevoksning. 

Tilstanden bevares. Stedet bør holdes åbent, så 

man ikke glemmer, at der her er en fredet høj. 

4299   Flere markante sandflugtsdige på Grade Hede. Fin tilstand som bevares. 

4342 til 

4344, 

4359, 

4356, 

4357 

  Fra midt i afd.4357 ved Kompedalsvej og mod NV til afd. 4342, 

strækker sig et sandflugtsdige. 

 

4330  234 Skelsten (?). Utildannet sten, 35 x 35 x 25 cm stor, som ligger på 

jorden og efter sigende skulle være en skelsten. 

 

4419 2408:9 168 Høj. 1,8 x 14 m. 

Revling- og græsgroet i lysning. I mellemaldrende granbevoksning. 

 

Bevoksningen bør trænges lidt længere tilbage 

fra højfoden. Ellers fin tilstand som bevares. 

   SKOVKORT 13  

   203 - LØVBAKKE SKOV  

351 2406:12 8 Høj, 2,0 x 19 m. Foden noget 4-kantet afpløjet. Ellers velbevaret. 

Bevokset med eg. I græsmark. 

Alt kvas bør fjernes, og der bør tyndes godt ud i 

egene. Ellers OK. 

18.03.06 – Herning sogn. 
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372   Intet. 18.03.18 – Tørring sogn. 

   SKOVKORT 14  

   204 - AREALER VED RABIS  

   Ingen fortidsminder.  

   Tidligere Palsgård, herfra og frem.  

     

   SKOVKORT 1 og 2  
 

   404 - GLUDSTED PLANTAGE  

   Gludsten plantage ligger i ikke mindre end 4 sogne. 

Stednummer og sogn er anført ved hvert enkelt anlæg. 

 

   I hele den S-lige del af plantagen ses sandflugtsdiger. 

Sandflugtsdigerne er orienteret N-S, i gennemsnit ca. 1,5 m høje og  

4-5 m ved grunden og ligger for hver ca. 20 m. 

Det er blevet mig oplyst, at digerne er bygget for at dæmpe 

sandflugten, som opstod efter en omfattende hedebrand 

(100 km
2
) i 1858. 

Digerne er ikke registreret ved denne besigtigelse, men nogle af de  

Ø-ligste er angivet med digesignatur på 4-cm kortene. 

16.06.01 – Ejstrup sogn. 
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   Vejnummersten. 

I hele den sydlige del af plantagen findes sten i vejhjørnerne. 

Firkantede, tilhuggede sten med numre på 2 af siderne, som på bedste 

”Manhatten-vis” angiver nummeret på de Ø-V-gående og de  

N-S-gående veje. 

Stenene er ikke registreret ved denne besigtigelse. 

16.06.01 – Ejstrup sogn. 

60 2509:24 117 Høj. 1,5 x18 x m. Lidt ujævn i overfladen men ellers hel  

og intakt. 

Lyngklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

 

18.03.04 – Bording sogn. 

60 2509:25 118 Høj. 1,0 x11 m. 

Lyngklædt. Friholdt for træer omgivet af ung omorikabevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

18.03.04 – Bording sogn. 

60 2509:26 119 Høj. 1,0 x 10 m. ØSØ-side noget afskåret af gammel hulvej.  

Mindre hul i toppen. 

Græsklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende sitkabevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

 

18.03.04 – Bording sogn. 

60 2509:27 120 Høj. 1,5 x 14 m. Flad sænkning af hele topfladen. 

Græs og lyngklædt. Friholdt for træer. I ung sitkabevoksning. 

 

Tilstanden fin og bevares.  

Alle træer ud mod de nærmeste spor bør stammes 

op. 

18.03.04 – Bording sogn. 
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60  153 Hulvej. En hulvej mellem høj 26 og 27. 

 

Bør holdes synlig. 

18.03.04 – Bording sogn. 

68 2509:34 174 Høj. 1,8 x16  m. 

Lyngklædt i åben skovområde. 

Flot. Tilstanden bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

68 2509:58 191 Høj. 1,0 x 14 m. 

Græs og lyngklædt i åbent skovområde. 

 

Fin tilstand som bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

89 2509:30 157 Høj. 0,5 x 10 m. Et 3,0 x 3,0 x 0,3 m stor sænkning i top.  

2 voldsomme traktorspor i højens N-side.  

Græsklædt med masser af selvsået rødgran, i øvrigt friholdt for træer.  

I gammel rødgranbevoksning. 

Al selvsåning bør fjernes. Hjulsporene bør 

repareres med græstørv.  

 

16.06.08 – Vrads sogn. 

89  209 Flere, ikke særlig markante, N-S gående hulvejsspor. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

150 2609:4 154 Høj, “Munkhøj”. 2,3,0 x 30  m. Et 7 x 7 x 1,5 m stort hul  

i midten og i Ø-siden, hvor hullet fortsætter ud til Ø-højfod.  

Ellers flot og intakt. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Flot plejet.  

Fint med visuel forbindelse til nabohøje. 

 

16.06.08 – Vrads sogn. 
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150 2609:5 155 Høj. 1,0 x 15 m. Noget ujævn i overfladen. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares.  

Flot med visuel forbindelse til nabohøje. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

150  156 Ifølge DKC en gravhøj. Intet at se. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

170 2508:9 182 Høj. 0,5 x 11 m. 

Græsklædt. Friholdt fra træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Flot plejet. Tilstanden bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

181 2608:4 39 Høj, “Ulvhøj”. 1,8 x 18 m. Stor sænkning i top og en del gamle 

røvergrave i NØ-del af højen. 

Græsklædt. Friholdt for træer.  

I gammel rødgran/sitkabevoksning. 

Tilstanden OK og bevares. 

 

 

18.03.07 – Ikast sogn. 

199 2609:3 160 Høj, “Blåbærhøj”. 1,5 x 13 m. Det meste af V-siden og dele af  

Ø-siden fjernet. Ujævn overflade. Højen ligger i sogneskel, og er 

registreret i Vrads sogn. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden OK og bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

226 2608:2 38 Høj. 0,5 x 13 m. G.I. sten midt på højen. Toppen slidt  

og stierne op over højen har slidt sig ned. 

Græs og lyngklædt i hede. 

Slidtage bør udbedres med græstørv. 

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

18.03.07 – Ikast sogn. 
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226 2608:3 37 Høj. 1,3 x 13 m. Lille hul i top hvor der er lagt en sandblæst sten.  

Et par stier op over højen. 

Græs og lyngklædt i hede. 

Hullet i toppen bør repareres med græstørv. 

Stierne bør med mellemrum repareres så sliddet 

ikke går ned i højen. Ellers OK. Tilstanden 

bevares. 

18.03.07 – Ikast sogn. 

243   Jorddige, “Spændehuset”. Flot og velplejet jorddige. 

 

Tilstanden fin og bevares. 

18.03.07 – Ikast sogn. 

   SKOVKORT 3 
 

   306 - FUNDER-EJSTRUP NATURSTI  

   Ingen fortidsminder registreret. 
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   SKOVKORT 4 
 

   403 - PALSGÅRD SKOV 16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

303 2609:91 

 

104 

 

Røse og stenrække.  

Røse.0,3 x 6 m, med et noget uregelmæssigt omrids.  

Stenrække. Ud fra røsen og mod NNV, en svagt markeret stenstreng  

2,5 m bred og 75 m lang af spredte hånd- til hovedstore sten. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Fæld træet på røsen og synliggør stenrækken. 

Markeret evt. stenrækken med en pæl i enden. 

 

16.06.08 – Vrads sogn. 

303 2609:102 194 Røse. 0,2 x 5 m, af hånd- til hovedstore sten. 

Lige indenfor i området med mellemaldrende rødgran. 

Tilstanden opretholdes. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

303 2609:103 195 Røse. 0,3 x 4 m, af hånd- til hovedstore sten. Nærmest umulig at 

erkende (2010). 

Et par små skovfyr og en rødgran på røsen. 

Bør holdes ryddet. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

303 2609:104 196 Røse. 0,2 x 5 m, af hånd- til hovedstore sten. 

I området imellem den mellemaldrende rødgranbevoksning og 

nytilplantningen. 

Tilstanden opretholdes. 

16.06.08 – Vrads sogn. 
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303 2609:105 197 Røse. 0,2 x 4 m, af hånd- til hovedstore sten.  

I området imellem den mellemaldrende rødgranbevoksning og 

nytilplantningen. 

Tilstanden opretholdes. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

303   Der findes formentlig flere røser i området.  

303/304 2609:21 303 Høj. 2,3 x 22 m. Et usædvanligt stort, solidt jorddige 

- sogneskeldige - henover højen. 

Bevokset med bøgetræer på hver side. Naboens side bevokset med 

rødgran. 

Tidligere skovvej i højfoden lagt 4 m uden om.  

Flot. Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

304 2609:22 304 Høj. 1,5 x 18 m. Henover højen et usædvanligt stort og solidt  

jorddige - sogneskeldige. 

Bevokset med et par gamle bøge på vor side og rødgran hos naboen. 

 

En tidligere skovvej henover højens S-side er nu 

lagt fint udenom højen. 

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

304 2609:67 305 Høj. 1,8 x 15 m. Stenfyldt i overfladen. 

Græsklædt i lysning i gammel granskov. 

 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

304 2609:107 523 Røse. 0,2 x 5 m. Stenfyldt overflade. Røsen ligger delvist på 

skovsporet. 

I mellemaldrende rødgran. 

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 
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304 2609:108 524 Røse. 0,3 x 3 m. Stenfyldt overflade. 

I mellemaldrende rødgran. 

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

304   Der findes formentlig flere røser i området.  

305 2609:23 308 Høj. 2,0 x 23 m. Henover højen i Ø-V et stort solidt jorddige - 

sogneskeldige. På naboejendommen ligeledes et dige ud mod NØ. 

Græsklædt med en række gamle bøge. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

305 2609:68 306 Høj. 1,0 x 13 m i N-S og 8 m i Ø-V.  

Mange sten i overfladen. 

Græs og mosklædt. Ryddet for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

305 2609:69 307 Høj. 1,6 x 14 m. Stor, 3 m bred og 1 m dyb afgravning  

af S-lig højside. 

Græsklædt. Ryddet for træer. I gammel rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

306 2609:70 309 Høj. 1,0 x 10 m. Stenfyldt overflade. 

Græs og mosklædt. Ryddet for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Fint.  

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

306 2609:71 310 Høj. 1,6 x 12 m. Stenfyldt overflade. 

Mosklædt. Ryddet for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Fint.  

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 
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306 2609:92 311 Høj. 0,4 x 9 m. Henover højningen ligger 7 store sten.  

Et spor over højningens N-lige højfod. 

Mosklædt. Ryddet for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

307 2609:106 522 Røse. 0,4 x 4 m med en 1,5 m stor sten omtrent på midten. 

Græs og mosklædt ud til skovspor.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

310  301 Ifølge DKC.: En rundhøj. 

Ung rødgranbevoksning. 

Ikke lokaliseret. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

311 2609:66 300 Høj. 1,5 x 15 m. Meget hullet og forgravet overflade. 

Græsklædt friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Løvtræerne omkring højen og især ud mod vejen 

bør stammes op. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

311  302 Her er tidligere registreret den fredede gravhøj 2609:93. Højen ikke 

lokaliseret og fredningen ophæves. 

Ung rødgranbevoksning. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

312 2609:63 296 Høj. 1,8 x 16 m. Lavt krater i top. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I gammel nåletræsbevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

312 2609:64 297 Høj. 0,5 x 6 m. Krater i top.  

I stormfaldsområde - nu bevokset med ung blandet nåleskov. 

Højen ikke med sikkerhed lokaliseret, men ligger 

formentlig på det afsatte sted. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 
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312 2609:65 299 Høj. 1,5 x 11 m. 

Græsklædt. Friholdt for træer overgroet af ung nåletræsbevoksning. 

Flot. Tilstanden bevares.  

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

313 2609:18 110 Stenbrolægning. Cirkelrund brolagt flade. Alder uvis - gravanlæg af 

lignende art er dog kendte. Skovfogeden Christiansen oplyser, at det er 

en tingplads. Siddestenen mangler, men 2 siddesten er fundet på 

”Hampebjerggård”. 

Græs og lyngklædt så brolægningen ikke kan ses. 

Omgivet af ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

313 2609:19 111 Høj. 2,0 x 18 m. I toppen et 3,0 x 3,0 x 1 m stort krater hvori der 

ligger flere hovedstore sten. 

Græsklædt ud til 2 skovveje. Omgivet af unge rødgranbevoksninger. 

Tilstanden fin og bevares. 

16.06.08 – Vrads sogn. 

316 2609:58 280 Høj, “Munkehøj”. 3,5 x 27 m. Et 4 m bredt, 1,5 m dybt skår fra over 

midten og nedover siden mod N. Et 3,0 x 3,0 x 0,5 m hul i Ø-siden på 

toppen. Formodentlig gravet af tyskerne under 2. verdenskrig.  

Græsklædt. Omgivet af mellemaldrende nåleskov. 

Tilstanden fin og bevares. 

16.06.05 – Nørre Snede sogn. 

FORTSÆTTER MED NØRRE SNEDE SOGN 

RESTEN AF SKOVEN. 

320 2609:59 281 Høj. 1,0 x 15 m. Et 3,0 x 2,0 x 0,75 m stort hul i toppen. Formentlig et 

skyttehul af tyskerne. 

Friholdt for træer. I mellemaldrende douglasbevoksning. 

Alt kvas bør fjernes.  

Ellers OK. 

320 2609:60 282 Høj. 1,8 x 18 m. Et 2,0 x 2,0 x 0,5 m stort krater i top. 

Græsklædt. Friholdt for træer omgivet af ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 
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323 2609:61 283 Høj. 1,0 x 18 m. Et stort, nærmest u-formet hul gravet ned i højen. 

(Tysk skydestilling til beskydning af hovedet 13). 

Græsklædt ryddet for træer. Omgivet af mellemaldrende  

rødgraner. 

Alt kvas bør fjernes. 

326 2709:25 342 Høj. 1,8 x 16 m. Stenfyldt overflade. Lav sænkning i top. 

Græsklædt ryddet for træer. I mellemaldrende bøgebevoksning. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

331 2609:62 284 Høj. 0,8 x 16 m. 

Græsklædt ryddet for træer, dog med en enkelt douglas og lidt bøg  

i N-siden. 

Kvas bør fjernes. Den selvsåede lærk holdes i 

ave.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

336 2609:94 474 Høj.  (Højtomt). 0,8 x 15 m. Hele topfladen afgravet. 

Bevokset med mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Kvas bør fjernes.  

Ellers OK. Tilstanden bevares. 

341 2609:95 340 Høj, ”Tolpers Høj”. 1,5 x 15 m. Højfoden i VNV afgravet. Flad 

sænkning  

i sider i VSV. 

Bevokset med mellemaldrende rødgran/douglas. 

Alt kvas bør fjernes.  

Eller OK. 

342 2609:72 341 Høj.  1,5 x 12 m. Intakt og velformet. 

Græsklædt friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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342 2609:96 475 Høj. 1,8 x 13 m. 

Græs og mosklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Flot.  

Tilstaden bevares. 

342 2609:135 537 Vejkiste/stenkiste. 6,5 m lang kiste, tildannet at groft tilhuggede sten. 

Lysning ved slug, 40 x 40 cm. Lysning ved afgeng, 35 x 35 cm. 

Fin tilstand som opretholdes. 

 

344 2609:136 538 Vejkiste/stenkiste. Størrelse og konstruktion vurderet til at være som 

2609:135 – men megen jord og tilgroning omkring kisten umuliggør 

en ordentlig beskrive. 

Kistens ender bør firlægges. Ellers OK. 

347 2709:26 343 Høj. 3,0 x 18 m. En 1 m dyb kløft ned over højens ØSØ-side.  

Højsiden i N beskadiget af vindfælde.  

Græsklædt. Friholdt for træer.  

Omgivet af unge rødgrankulturer. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

347 2709:27 344 Høj. 2,5 x 19 m. Smuk og velbevaret. 

Græsklædt. Friholdt for træer.  

Omgivet af unge rødgranbevoksninger. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

347  334 I følge Nationalmuseet skulle der her på “Ravnehøj” ligge  

en gravhøj. Den ses nu ikke. Her ses 2 store sten og et solidt jorddige 

går henover stedet. 

I skel til naboejendommen. 
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349 2709:31 345 Høj. 1,8 x 22 m i N-S og 16 m i Ø-V.  

Græsklædt friholdt for træer.  

Omgivet af unge nåletræsbevoksning. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

349 2709:32 346 Høj. 1,8 x 19 m. Flad top, 7 m i diameter. Lidt ujævn overflade efter 

gammel rævegrav. Syner flot.  

Græsklædt. Friholdt for træer ud til skovvej.  

Omgivet af unge nåletræsbevoksninger. 

Fin tilstand som bevares. 

349 2709:33 350 Høj. 0,6 x 12 m. Henover højens SV-lige fod en NV-SØ gående 

skovvej. Et skrår henover højens NØ-side.  

Græsklædt. 

Tilstanden OK og bevares. 

349 2709:34 351 Høj. 2,8 x 17 m. En del gamle furer henover højen og et par mindre 

beskadigelser i SSØ-lig højside. I øvrigt velbevaret.  

Græsklædt - helt friholdt for træer og med fint indsyn fra skoven. 

Flot plejet.  

Tilstanden bevares. 

357 2709:146 532 Høj. 0,8 x 15 m. Overfladen “ridset” af gamle plantefurer. Eller helt 

intakt.  

Græsklædt. Bevokset med ung rødgran og et par gamle skovfyr. 

Kvas og rødgran bør fjernes. Ellers helt flot. 

Tilstanden bevares. 

 365  539 Milehuller. Mange steder i Palsgård skov findes store koncentrationer 

af milehuller, som stammer fra fabrikation af trækul fra tørv.  

Milehullerne ligger på høj bund i kanten af mosestrækninger, og 

stammer vistnok fra tiden omkring 1840.  

De fleste milehuller er rengjorte for kvas, sådan 

at de fremstår tydeligt i terræn.  

Hold dem tydelige og synlige, så køre og 

slæbeskader undgås. 
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361 2709:149 540 Lille vejkiste/stenkiste, 5,5 m lang, af samme type som 2709:151 i 

afd. 364 (natursten). Meget jord i og omkring, som umuliggør en 

beskrivelse. 

Kistens ender bør frilægges. Ellers OK. 

361 2709:150 541 Vjekiste/stenkiste. 4 m lang, af delvist tilhuggede sten.  

Lysning 25 x 25 cm. 2 skifter i højden ses, samt overligger.  

Bundsten ses ikke.  

Tilstanden fin og bevares. 

362 2709:145 531 Dæmning. 70 m lang, orienteret VNV-ØSØ. 3,25 m høj, 13 m bred i 

bunden og med en kronebredde på 2 m.  

Helt i ØSØ-enden, op mod terrænet, en omløbskanal.  

Ca. 15 m fra ØSØ-enden er dæmningen afbrudt af det nuværende 

gennemløb. 

Græsklædt med enkelte tjørne på S-siden i engareal. 

Tilstanden fin og bevares. 

364 2709:151 542 Vejkiste/stenkiste. Fin lille stenkiste. 4 m lang, sat af 3 skifter sten i 

højden og 1 overlægger samt små bundsten. Lysning: 35 cm høj, ca. 

20 cm bred, smallest for oven og bredest for neden. 

Tilstanden fin og bevares. 

 

367 2709:43 361 Høj. 1,4 x 18 m. En del af midterpartiet og størstedelen af den SSØ-

lige halvdel af højen er bortgravet - dog ikke til bunds.   

Græsklædt. Bevokset med gamle rødgran.  

I gammel rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 
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367  360 Her har tidligere været registreret den fredede høj 2709:42.  

Intet at se det pågældende sted. Højen formentlig gået helt til i 

stamfaldet i 1983.  

Græsklædt omgivet af unge nåletræskulturer. 

Fredningen af høj 2709:42 ophæves. 

368 2709:35 352 Høj. 1,5 x 14 m. Mange sten i overfladen. 

Græsklædt med enkelte træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Velplejet.  

Fin tilstand som bevares. 

368 2709:37 354 Høj. 2,8 x 18 m. Adskillige sten i overfladen og enkelte synlige 

randsten. Højsiden beskadiget i SV. 

Enkelte træer i mellemaldrende rødgranbevoksninger. 

Flot plejet - lige efter bogen.  

Hullet i højsiden bør fyldes op. 

368 2709:38 355 Høj. 1,5 x 15 m. Lille sænkning i top. Overfladen noget ujævn efter 

rævegrave. 

Græsklædt med et par gamle douglas.  

I gammel nåletræsbevoksninger. 

Flot plejet.  

Tilstanden fin og bevares. 

368 2709:39 356 Høj. 1,8 x 25 m. Stor flad top, og stejle sider. Flere gamle rævegrave. 

Græsklædt omgivet af mellemaldrende nåletræsbevoksninger. 

Fin tilstand som bevares. 

368 B 543 Stenlægning. 10 m i Ø-V og 3 m i N-S. 0,2 m højt. Muligvis resterne 

af en gravhøj. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Bør undersøges arkæologisk for at fastslå hvad 

der er tale om. 
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369 C 544 Ved tilplantninger er man her stødt på en del sten. Muligvis en lille 

røse med en klit hen over. 

Nytilplantet med løvtræ. 

Tilstanden bevares. 

370 2709:36 353 Høj. 1,8 x 15 m. 3 randsten i NNV-lig højfod. Flot og velformet. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I gammel bøgeskov. 

Flot. Forbilledlig. Tilstanden bevares. 

371 2709:40 358 Høj, “Pintshøj”. 1,3,0 x 15 m. Noget ujævn overflade. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

371 2709:41 359 Høj. 2,0 x 23 m. En stormfaldsskade i højside i NNØ. 

Græsklædt friholdt for træer omgivet af ung rødgranbevoksning. 

Flot høj.  

Tilstanden bevares. 

371 2709:134 476 Høj. 0,8 x 12 m. Blev registreret for ca. 15 år siden. Området har 

været udsat for stamfald og blev tilplantet med rødgran i 1983. Højen 

er formentlig gået til, men kunne i alle tilfælde ikke findes. Fredningen 

opretholdes og højen bør “efterlyses” når man igen kan færdes i 

afdelingen. 

Ung rødgranbevoksning. 

Ikke lokaliseret 3/7-96. Ej heller af skovfogeden. 

 

372 2709:29 348 Høj. 1,8 x 3 m. Højfoden i NØ-lig halvdel, afgravet. 

Græsklædt. Friholdt for træer, i større lysning sammen med 2709:30. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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372 2709:30 349 Høj, ”Grønhøj”. 2,0 x 14 m. Mindre skade af højfoden  

i VSV. 

Græsklædt friholdt for træer, i stor lysning sammen med 2709:29. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

372 2709:135 357 Høj. 0,8 x 10 m. På naturlig bakketop, og ikke sønderlig markant. 

Græsklædt, bevokset med gammel ædelgran. 

Alt kvas fra højen bør fjernes. 

374 2709:28 347 Høj, ”Sorthøj”. 1,8 x 18 m. Et 4 x 0,5 m stort sænkning  

i toppen. En beskadigelse af højfoden i SSØ. 5 store sten  

ved højfoden i SSØ. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I gammel egebevoksning. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

378 2709:147 533 Høj. 0,8 x 9 m. 

Enkelte træer på højen.  

I mellemaldrende douglasbevoksning. 

Tilstanden fin. Alt kvas bør fjernes fra højen. 

380 2709:144 530 Høj. 0,8 x 12 m. Mindre fordybning i toppen. 

Græsklædt med og i bevoksning af mellemaldrende rødgran. 

Alt Gammelt kvas bør fjernes.  

Ellers OK. 
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388 2709:141 527 Vildtbanesten. Fragment - toppen - af en vildtbanesten.  

29 x 16 cm i grundflade og 50 cm høj. På forsiden, som vender mod 

VNV, ses følgende inskription.  

Øverst:             en krone.  

Herunder:         F5 tus.  

Stenen er opstillet på en tilhugget granitsten 27 x 23 cm i grundflade 

og 55 cm høj. Opstillet på gårdspladsen på Palsgård Skovridergård. 

Tilstanden fin og bevares. 

390 2709:48 366 Høj. 0,8 x 8 m. 4 store sten på højen og i N-siden. 

Græsklædt friholdt for træer. I ung egebevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 

392 2709:136 477 Høj. 0,5 x 9 m. 

Bevokset med mellemaldrende rødgraner. 

Kvas fjernes. Træerne tyndes ud eller fjernes helt. 

394 2709:55 373 Høj. 2,8 x 21 m. Flot og velbevaret. 

Græsklædt. Omgivet af unge nåletræsbevoksninger. 

Tilstanden fin og bevares. 

397 2709:52 370 Høj. 1,0 x 10 m. 

Græsklædt med en del småopvækst af selvsået rødgran samt stødskud 

af birk og røn. Friholdt for træer. I ædelgrankultur. 

Tilstanden er OK.  

Selvsåning og stødskud holdes nede. 

397 2709:54 372 Høj. 1,4 x 14 m. En 3 m bred kløft fra Ø til V tværs gennem højen. 

Græsklædt friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 
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397 2709:142 528 Høj. 1,0 x 13 m. 3 furer, ca. 0,5 dybe, henover højen  

i SØ-NV. 

Græsklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

398 2709:47 365 Høj. 2,0 x 20 m. Stor, ca. 1,75 m dyb kløft ind fra højens  

V-side til over midten. Ø-lig højside ligeledes beskadiget. 

Græsklædt i gammel bøgeskov. Enkelte træer på højen. 

Tilstanden bevares. 

398 2709:50 369 Høj. 1,0 x 15 m. Højfoden i S og V afskåret af skovspor. 

Et par gamle rødgraner og en gammel bøg på højen. Bevokset med 

bregner. 

Tilstanden bevares. 

398 2709:51 367 Høj. 1,8 x 20 m. Masser af mindre sten synlig i overfladen af  

højens top. 

Friholdt for træer. I mellemaldrende lærkebevoksning. Bevokset med 

bregner. 

Tilstanden bevares. 

398 2709:53 371 Høj. 0,8 x 12  m. 

Bevokset med mellemaldrende rødgraner.  

Græsklædt med masser af selvsået, ca. 0,5 m høje rødgraner. 

Kvas og de selvsåede rødgraner bør fjernes.  
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399 2709:49 368 Høj, "Galgehøj”. 1,8 x 15m. En vej er fra gammel tid ført tværs 

gennem højen i N-S. 

Græsklædt med enkelte træer, i hhv. gammel bøg og mellemaldrende 

granbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

400 A 545 Skovfogeden oplyser: Ø for “Humlehave”, som er en gammel lergrav, 

findes en plan plads, ca. 15 x 15 m stor. Her formodes at have ligget et 

teglværk til fabrikationer af sten til bygning af skovridergården. 

 

402 2709:44 362 Høj. 1,5 x 15 m. 4 m bred kløft til bunden tværs gennem højen fra N-

S i den Ø-lige del. 

Græsklædt friholdt for træer. I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden bevares. 

402 2709:45 363 Høj. 0,4 x 8 m. Hånd til hovedstore sten synlige i overfladen. 

Bevokset med mellemaldrende rødgraner. 

Kvas på højen fjernes. Træerne tyndes ud eller 

fjernes helt. 

402 2709:46 364 Høj. 1,8 x 12 m. Lille krater i top, og lidt gamle, små vindfældeskader 

i siden. Ellers velformet og intakt. 

Græsklædt. Friholdes for træer indtil 5 m fra højfoden. I mellemald-

rende rødgranbevoksning. 

 

Flot.  

Tilstanden bevares. 
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405 2709:143 529 Brønd. Omtrent 1,1 m i diameter, sat af hovedstore natursten. 3 skifter 

sten over vandspejlet.  

Brønden ca. 1,1 m dyb. Brønden er indhegnet. 

Ud til skovspor. 

 

Tilstanden fin og bevares. 

Udenfor. 

 

 45 På højdedraget - oplyser Nationalmuseet - har der ligget en høj, mindst 

18 x 1,75 m stor. Både Ø- og V-siden er nu bortpløjet. Tilbage står en 

2 m bred, N-S-gående balk, med et jorddige henover. 

 

 

 

 

 

 

Tilstanden bevares. 

   SKOVKORT 5 
 

   301 - NØRLUND PLANTAGE 16.06.01 Ejstrup sogn hvis intet andet er nævnt. 
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   Engvandingskanal langs Holtum Å. Selve kanalen ca. 2 m bred  

og 1 m dyb. Volden ud mod engsiden ca. 1 m høj og 4 m bred.  

På strækningen Ø for landevejen – ca. 1,5 km i luftlinie – ligger 

kanalen på S-siden af åen.  

På strækningen V for landevejen – ca. 0,4 km i luftlinie - findes 

kanalen såvel N som S for åen, og er, eller rettete, var forbundet med 

en aquadukt, som nu er helt faldefærdig. 

Bemærk at engvandingskanalen strækker sig langt udenfor vort areal 

til begge sider.  

Kanalen bør betragtes som fredet 

fortidsminde. 

Selve kanalen bør holdes ryddet for træer, og 

aquadukten istandssættes. 

16.06.01 Ejstrup sogn. 

 

514 2608:1 36 Høj. 0,8 x 12 m i Ø-V. 8 m i N-S, idet den S-lige del af højen er bort-

pløjet i brandbælte.  

Lyngklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Lidt selvsået fyr ud mod brandbæltet bør stammes 

op så højen kan ses. Lad blot træerne stå i 

højfoden ud mod brandbæltet. 

18.03.07 Ikast sogn. 

540 2608:5 119 Høj, ”Kølkjær Top”. 3,0 x  25 m i Ø-V. 20 m i N-S..   

Noget ujævn overflade. 

Lynggroet. Friholdt for træer i hedeområde med bjergfyr. 

Flot.  

Tilstanden bevares. 

16.06.01 Ejstrup sogn. 

566  120 DKC. oplyser, at der skulle ligge en rundhøj, 

”St. Agerhøj”. Ingen gravhøj at se - men selve ”St. Agerhøj” er en stor 

rund højning 55 m i diameter og 2,5 m høj, som ikke er gravhøj. Har 

der ligget en lille høj et sted på toppen, så er den væk nu.  

Helt ryddet for træer p.t. Endnu ikke tilplantet. 

598  121 Her skulle ifølge DKC.s optegnelser ligge en høj. Intet at se. 
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605 

 

 

 

 

614 

2608:13 196 Areal med oldtidsagre. Her ses uomtvisteligt et antal omtrent N-S-

gående “diger”. Men om det er Oldtidsagre, er særdeles tvivlsomt. 

Gudmund Hatt, som har beskrevet og undersøgt lokaliteten i sin tid, er 

i tvivl. (Se hans bog “Oldtidsagre” side 111). 

Der er snarere tale om Theilmannske diger til dæmpning af sandflugt. 

Også i denne afdelings V-lige del ses lave diger orienteret  

NNØ - SSV. 

I hede. 

Tilstanden bevares. 

620 2608:6 159 Høj. Oprindelig 1,8 x 25 m. Beliggende i skel. Ø-lig højfod afskåret af 

markvej, og N-siden - den del som ligger i Nørlund Plantage - er helt 

bortpløjet i brandbælte. Det er faktisk kun naboen som ejer 2608:6 

med mindre vi ejer den lille trekantede stump hedeareal hvorpå den 

ligger. 

Lyngklædt med lidt fyr og gyvel. 

Tilstanden bevares. 

624 G 264 Brønd. Tildækket med betondæksel. Bør frilægges og indhegnes i stedet. Er den 

gammel, så bør den fredes. 

651 2607:12 195 Areal med oldtidsagre. Her ses uomtvisteligt et antal omtrent N-S-

gående “diger”. Men om det er oldtidsagre, er særdeles tvivlsomt. 

Gudmund Hatt, som har beskrevet og undersøgt lokaliteten i sin tid, er 

i tvivl. (Se hans bog “Oldtidsagre” side 111). 

Der er snarere tale om Theilmannske diger til dæmpning af sandflugt. 

I hede. 

Tilstanden bevares. 
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651 F 265 Hustomt, “Skovly”.  Ikke lokaliseret. 

655 E 266  Brønd.  Ikke lokaliseret. 

661 C 267 Hustomt. Ikke nærmere undersøgt. 

I hedeareal. 

 

661 D 268 Hustomt. Ikke nærmere undersøgt. 

I hedeareal. 

 

664 A 269 Hustomt. Ikke nærmere beskrevet. 

I hedeområde. 

 

664 B 270 Brønd. 

I hedeområde. 

Ikke lokaliseret. 

674 2708:65 123 Høj, ”Castenschiolds Høj”. Én af ”Fløhøje”. 2,3 x 16 m. På toppen 

en pryddysse af 3 bæresten og 1 overligger. Inde i dyssen ses toppen af 

2 forseglede cementrør, som indeholder urner. I SØ-lig højfod en sten. 

I V-lig højside er opsat en  

FM-sten. I Ø-lig højfod en mindesten over medlemmer af familien 

Castenschiold. 

Lyng- og revlingklædt i hedeareal. 

Tilstanden bevares. 
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674 2708:66 124 Høj. Én af ”Fløhøje”. 2,0 x 22 m. Et 5 x 12,0 x 1,25 m stort skår 

henover højen i Ø-V. 

Lyng- og revlingklædt i hedeareal. 

 

Tilstanden bevares. 

   SKOVKORT 6 
 

   302 - IKAST BYSKOV  

   Ingen fortidsminder registreret.  

   SKOVKORT 7 
 

   401 - HASTRUP PLANTAGE 17.08.13 – Tyregod sogn. 

696 2708:71 17 Høj. 0,8 x 13 m. En lille gammel pløjekant ses langs V-lig højfod. 

Ellers hel og velformet. 

Græsklædt i åbent område. 

Tilstanden fin og bevares. 

696 2708:72 16 Høj. 0,5 x 12 m. En fredningssten på højsiden i NNØ. 

Græsklædt i åbent areal. 

Tilstanden fin og bevares. 

696 2708:73 15 Høj. 0,8 x 13 m. 

Græsklædt i åbent areal. 

Tilstanden fin og bevares. 
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696 2708:75 1 Høj. 0,4 x 10 m. 

Græsklædt i åbent areal. 

Tilstanden bevares. 

696 2708:88 285 Høj. 0,5 x 9 m. Fuldstændig udpløjet og utydelig uden entydigt  

omrids. 

Græsklædt i åbent areal. 

Tilstanden bevares. 

699 2708:74 14 Høj. 1,3 x 14 m. Et 5 x 5 x 1 m stort krater i top. 

Græs og lyngklædt i åbent område. 

Tilstanden fri og bevares. 

710 2708:82 260 Høj. 0,5 x 15 m. Gamle plantefurer i N-S over højen. 

Græs og mosklædt. Delvis fri for træer.  

mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Alt kvas bør fjernes, og resten af træerne på højen 

bør ligeledes fjernes.  

Ellers OK. 

710 2708:83 259 Høj. 0,5 x 14 m. Gamle plantefurer N-S henover højen. 

Bevokset med mellemaldrende rødgraner. 

Højen bør ryddes for træer og kvas, og ligge hen i 

græs. 

710 2708:84 257 Høj. 1,8 x 20 m. Gamle plantefurer N-S henover højen.  

Et N-S-gående spor over højens V-lige del. 

Lyngklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Sporet lægges V om højen.  

Tilstanden i øvrigt fin og opretholdes. 
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710 2708:85 258 Høj. 0,8 x 18 m. Gamle plante furer N-S henover højen.  

Et N-S-gående spor over højens Ø-lig del. 

Græs og lyngklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Sporet lægges Ø om højen.  

Tilstanden ellers fin og bevares. 

710 2708:86 256 Høj. 1,3 x 20 m. Gamle plantefurer i N-S over højen. 

Græs og lyngklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

710/711 2708:81 270 Høj. 0,5 x 14 m - meget svagt markeret. Gamle plantefurer N-S hen-

over højens Ø-lige del. Et N-S-gående spor tværs henover højen. 

Delvist græsklædt og delvist bevokset med mellemaldrende rødgraner. 

Højen bør ryddes for træer, og sporet lægges 

udenom højen. 

711 2708:77 262 Høj. 0,6 x 18 m. Gamle plantefurer i N-S hen over højen.  

Et spor i N-lig højfod. 

Lyngklædt med et enkelt rønnebærtræ på toppen.  

Omgivet af mellemaldrende rødgraner. 

Granerne i V-siden bør trænges lidt længere til-

bage. Sporet lægges N om højen.  

Ellers OK. 

711 2708:78 272 Høj. 0,5 x 12 m. Gamle plantefurer N-S hen over højen. Skovspor Ø-

V henover højens S-lige halvdel. 

Græsklædt. Næsten friholdt for træer. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Sporet lægges S om højen - men samtidig også S 

om 2708:79. 
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711 2708:79 271 Høj. 0,8 x 13 m. Gamle plantefurer N-S henover højen.  

N-S-gående spor over højens V-side og et Ø-V-gående spor over 

højens N-fod. 

Bevokset med mellemaldrende rødgraner. 

Højen bør ryddes for kvas og træer og ligge hen 

med græs eller lyng. Sporene lægges hhv. V og S 

om højen. 

711 2708:80 261 Høj. 1,6 x 17 m. Gamle plantefurer N-S henover højen. Et Ø-V-

gående skovspor over højens N-lige side har skåret sig ½ m ned i 

højen. 

Lyngklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

Sporet lægges udenom højen.  

Ellers fin tilstand som bevares. 

713 2708:76 2 Høj. 1,3 x 13 m. Gamle plantefurer N-S henover højen. 

Græs- og lyngklædt, friholdt for træer.  

Omgivet af unge rødgranbevoksninger. 

Tilstanden fin og bevares. 

713 2708:87 273 Høj. 0,6 x 10 m. N-lig del af højen bortskåret af skovvej. Gamle 

plantefurer i Ø-V over højen. 

Græsklædt. Friholdt for træer.  

I mellemaldrende ædelgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 
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723 2808:32 299 Voldsted. Voldstedet består af en ca. 120 x 160 m stor flad banke af 

uregelmæssig form, i Ø afgrænset af Skjern Å, til de øvrige sider af en 

10-15 m bred nu tilsandet og tilgroet grav. På voldstedets S-lige del 

ligger en skovfogedbolig. Den N-lige del henligger i skov. Voldstedet 

skæres i V af vejen Tyregod - Krusborg, der løber på en dæmning over 

voldgraven. Voldstedet ligger umiddelbart N for det sted, hvor åen 

forlader Hastrup sø. Fredningsgrænsen sættes i Ø til Skjen Å’s bred, 

ved de øvrige sider til gravens ydre overkant. 

Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen 

måde beskadiges ved pløjning, gravning eller henkastning af jord, sten 

og affald. Ny bebyggelse må kun finde sted med Nationalmuseets 

tilladelse. Havebruget på bankens S-lige del og den forstmæssige drift 

på den N-lige del kan fortsætte. 

Gammel løvskov og have. 

Tilstanden bevares. 

734  267 Nationalmuseet oplyser at der her er registreret stenalderbopladser. 

I mellemaldrende egebevoksning. 

Intet at se. 

737 2808:7 255 Høj. 1,0 x 16 m. Overfladen mærket af gamle plantefurer  

Ø-V henover højen. Ellers fin og intakt. 

Græsklædt med enkelte træer. I gammel bøgeskov. 

Ahornstødskudene bør bekæmpes.  

Ellers flot. 

748 2808:4 274 Høj. 1,0 x 15 m. V-lige højfod en smule afskåret af skovvej. 

Lyngklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Fin tilstand som bevares. 
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748 2808:5 275 Høj. 0,8 x 15 m. Spor Ø-V henover midten af høj. 

Græsklædt. Friholdt for træer. I ung rødgranbevoksning. 

Sporet lægges udenom højen. Det N-S-gående 

kvas- og stødbunke henover højens Ø-fod bør 

fjernes. (Det skulle aldrig være lagt der). Ellers 

flot nok. 

748 2808:6 276 Høj. 0,8 x 12 m. 

Græsklædt. Friholdt fra træer. I ung rødgranbevoksning. 

Tilstanden fin og bevares. 

752  3 Her oplyser Nationalmuseet af der skulle ligge en rundhøj. 

Ung rødgranbevoksnig. 

Ingen høj lokaliseret her. Højen eksisterer 

formentlig ikke mere. 

757  4 Nationalmuseet har her engang registreret en rundhøj. 

I mellemaldrende rødgranbevoksning. 

 

Høje ikke lokaliseret - og eksisterer næppe heller. 

   SKOVKORT 8 
 

   402 - KILDERNE - NORDLIG DEL Arealet Ø for Gudenåen og Skjern Å: 

16.06.02 – Hammer sogn. 

Arealet V for Gudenåen og Skjern Å: 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

806 2809:61 40 Høj. 1,0 x 12 m. Meget forgravet og medtaget i overfladen. 

Græs og lyngklædt, friholdt for træer. 

Tilstanden bevares. Overfladen bør restaureres. 

16.06.02 – Hammer sogn. 
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807  2 Ifølge DKC.: En nedpløjet høj, udgravet i 1895 af lærer Jensen, 

Hammer Skole.  

Intet at se i marken. 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

810  6 Ifølge DKC.: En nedpløjet høj, udgravet 1895 af lærer Jensen Hammer 

Skole. 

Intet at se i marken. 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

811 2809:20 3 Høj. 2,8 x 32 m. Den N-lige side bortgravet ved vej. Siderne på resten 

af højen, er stejle. Stor, meget stor, flad sænkning  

af hele toppen. 

Græsklædt med enkelte egetræer i N-siden. 

Højen hegnet. Tilstanden bevares. 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

811 2809:21 4 Høj. 3,5 x 25 m. En sænkning i højsiden, hele vejen rundt. 

Græsklædt med en enkelt gammel skovfyr. I græsningsareal. 

Højen hegnet. Fin tilstand som bevares. 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

811 2809:63 32 Høj. 2,5 x 16 m. Flot og velformet.  

Græs og lyngklædt. I græsareal. 

Hegning omkring højen. Fin tilstand som bevares. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

811 2809:77 34 Høj. 0,4 x 12 m. Tidligere overpløjet. Meget medtaget  

og utydelig. 

Græsklædt med enkelte unge egetræer. 

Tilstanden bevares. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

811  5 Nationalmuseet oplyser; Nedpløjet høj, udgravet 1895 af lærer Jensen, 

Hammer Skole. 

Intet at se i marken. 

17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 

811  310 Hulvejsspor. Et par hulvejsspor lange “Hærvejens” S-side. 17.08.18 – Øster Nykirke sogn. 
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812  33 Ifølge DKC.: En høj. Stedet har tidligere været registreret som fredet 

gravhøj - 2809:76 - fredningen er ophævet. 

Fredningen af 2809:76 ophæves. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

812 2809:62 31 Høj. 2,0 x 16 m. Lille krater i toppen, ellers smuk  

og velformet. 

Lyngklædt i åbent område med egetræer. 

Tilstanden fin og bevaret. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

814 2809:64 35 Høj. 1,8 x 15 m. 

Græs og lyngklædt. I græsmark. 

Højen er indhegnet. Fin tilstand som bevares. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819 2809:66 13 Høj. 3,0 x 22 m. I top en rund sænkning, 4 m i diameter og 1,25 dyb. 

Flere mindre ujævnheder i højoverfladen. FM-sten i højens SSV-side. 

Græsklædt i græsmark. 

Højen er behørigt indhegnet.  

Flot. Tilstanden opretholdes. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819 2809:67 19 Høj. 1,0 x 12 m. N-foden afgravet. Lille sænkning i top.  

Græsklædt. I græsmark. 

Behørigt indhegnet. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819 2809:68 20 Høj. Lav sænkning i top, men overfladen i det hele taget noget ujævn. 

Græsklædt. I græsmark. 

Behørigt indhegnet. 

Tilstanden fin og opretholdes. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819 2809:69 14 Høj. 1,5 x 15 m. Fod mod NV afpløjet. Flad sænkning i top efter 

kreaturtramp. 

Græsklædt i græamark. 

Højen er behørigt indhagnet. 

Tilatanden opretholdes. 

16.06.02 – Hammer sogn. 
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4819  16 DKC oplyser:  Bortpløjede høj. 

I græsmark.  

Ikke lokaliseret. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819  17 DKC oplyser:  Bortpløjede høj. 

I græsmark.  

Ikke lokaliseret. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

4819  18 DKC oplyser:  Bortpløjede høj. 

I græsmark.  

 

Ikke lokaliseret. 

16.06.02 – Hammer sogn. 

   402 - BALLESBÆKGÅRD 17.08.16 – Vester sogn. 

801  100 Ifølge DKC.. En jernalderboplads. Fund af gruber med skår og 

slagger. 

I have og løvskov. 

 

Intet at se på overfladen. 

    402 - KOLLEMORTEN  

828 

830 

  Ingen fund registreret. 
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   SKOVKORT 9 
 

   402 - KILDERNE – SYDLIG DEL  

   Ingen fredede fortidsminder registreret. 

 

 

826   402 - AREALER VED BIRKELUND M.M.  

   Ingen fredede fortidsminder registreret. 

 

 

   402 - AREALER VED TØRRING  

827   Ingen fredede fortidsminder registreret. 
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   SKOVKORT 10 
 

    303 - SØBY BRUNKULSLEJER  

   Ingen fortidsminder er registreret. 

 

 

   SKOVKORT 11 
 

   304 - HAUSTRUP BRUNKULSLEJER  

   Ingen fortidsminder er registreret. 
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   SKOVKORT 12 
 

   305 - BØLLING SØ  

3901, 

3902, 

3903 

samt N-

delene af 

3909 og 

3910 

 89 Kulturarvsareal, om hvilket DKC. noterer følgende: 

 

Bølling Sø området er udpeget som kulturarvsareal, fordi der er 
spor af bebyggelse fra Ahrensburgkulturen til middelalder. Specielt 
stenalderbopladserne har et stort forskningsmæssigt potentiale. De 
er generelt uforstyrrede og velafgrænsede både i tid og rum samt 
har bevarede boligstrukturer. Udgangspunktet er den klassiske 
boplads Klosterlund (sb. 6), som blev undersøgt i 1936 og er 
dateret til ældre Maglemosekultur. I forbindelse med det 
igangværende naturgenopretningsprojekt blev der undersøgt flere 
anlæg. I den centrale del af kulturarvsarealet er der fundet en 
boplads fra Ahrensburgkultur (sb. 77) samt bopladser fra tidlig 
Maglemosekultur (sb. 81). Fra Ertebøllekulturen er der udgravet en 
hustomt på 6 x 10 m beliggende ned til et gammelt å-leje. Nord for 
dette å-leje er der fundet en offerplads bl.a. brugt i 
Tragtbægerkultur, ældre bronzealder. Desuden er der fund fra 
vikingetid og tidlig middelalder (sb. 82). En trædestenstrække med 
et broanlæg fra ca. 550 f.Kr går tværs over mosen (sb. 80). 

 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

 

I den nordøstlige del af arealet er der bl.a. 
fundet en stammebåd (sb. 60), en tveje fra 
yngre stenalder (sb. 68), en ruse fra 
Maglemosekultur (sb. 69) samt flere bopladser 
fra ældre stenalder (sb. 52). I den vestlige del 
af arealet kendes bopladser fra 
Maglemosekultur (sb. 70). Desuden er der 
løsfund og et ældre gravfund fra yngre 
jernalder (sb. 7, 59). På højdedragene rundt 
om hele mosen er der mange gravhøje og flere 
fund fra ældre stenalder til og med jernalder. 
Specielt i den vestlige del af området må der 
forventes at være endnu flere velbevarede 
anlæg. Området er berørt af anlægsarbejder i 
forbindelse med naturgenopretning af Bølling 
Sø. Det bliver et rekreativt område med forøget 
færdsel og øget slid på bopladserne. 

3901  91 Lokaliteten mangler data. ( EB. 26.03.10)  13.03.02 – Engesvang sogn. 
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3903 2409:53 6 Stenalderboplads. Et Areal, rektangulært, 55 m i Ø-V, 32 m i N-S, 

omfattende Pladsen for den af Nationalmuseet i 1936 delvis udgravede 

Boplads Klosterlund med en tilstødende Strimmel Mose. Arealet er 

indhegnet. 

Græsklædt. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3907 2409:54 1 Høj. 1,6 x 14 m. En 2,0 x 2,5 m stor nedgravning i toppen er fyldt 

efter. 

I mellemaldrende blandingsskov. 

Tilstanden bevares. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3907 2409:55 4 Høj. 1,0 x 12 m. Flad lavning i top. Godt medtaget af rævegrave i SV-

halvdelen. 

Græs- og lyngklædt, med en del opvækst af fyr, eg, røn og gyvel. 

Bør ryddes for opvækst og ligge hen med græs og 

lyng. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3903  2 Ifølge DKC.: En gravhøj. 13.03.02 – Engesvang sogn. 

3903  52 Ifølge DKC.: Ved overfladerekognoscering og gravning af 

prøvehuller forud for genetabering af Bølling Sø fremkom på et 
bopladsområde blandt andet mikrolitter, mikroflækker, 
mikroflækkeblokke, flækkeskraber, kantstikkel, spidsvåben fra 
(ældre) Maglemosekultur. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3904  197 Ifølge DKC.: Prøvegravningen viste, at området har været 

dybdepløjet, således at intet kulturlag er bevaret og pladsen kan 
ikke dateres nærmere end stenalder. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 
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3905  202 Ifølge DKC.: I forbindelse med planerne om at genskabe Bølling Sø 
blev der registreret et ca 1 meter højt stengærde i flere skifter. 
Gærdet danner en halvcirkel i forhold til en lille bakkekam. 
Gærdets alder er uvis. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3906 2409:34 47 Høj. 1,1x 14 m. Ujævn og forgravet overflade. N-siden noget stejlt 

afgravet. 

Lyng- og tyttebærklædt med megen, blandet opvækst.  

I tilgroet hedeareal. 

Kvas og slørende opvækst bør ryddes. Egen 

stemmes op, men kan blive stående. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3909  198 DKC. oplyser: I forbindelse med planerne om at genskabe Bølling 

Sø, blev der ved rekognoscering lokaliseret en boplads med 
forarbejdet flint. 
Prøvegravningen viste, at stedet har været dybdepløjet, således at 
intet kulturlag er bevaret, og pladsen kan ikke dateres nærmere 
end til stenalder. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3909  90 Lokaliteten mangler data. ( EB. 26.03.10) 13.03.02 – Engesvang sogn. 

3910  55 DKC. oplyser: To mindre udgravningsfelter ved N-S gående 

stenlægning bestående af små, delvist oppløjede sten. Ingen 
daterende fund. Anlægget er antagelig fra oldtiden. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3910  77 DKC. oplyser: Prøvegravning på 9 kvm på den østlige del af 

boplads fra sen Maglemose- eller tidlig Kongemosekultur. 
13.03.02 – Engesvang sogn. 
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3911 2409:104 80 Trædestensrække, om hvilken DKC. noterer følgende: 

Trædestenrækken kan følges over ca. 390 meter. De nordligste 
173 meter består af en sammenhængende, synlig stenrække. På 
den sydlige del findes stenbunker og spredte oppløjede sten. Ved 
tidligere åleje fremkom en større mængde træ, et stk. er 
dendrokronologisk dateret til 550 f. Kr. I tørvelagene ved 
broanlægget var 2 tynde sandlag. Det nederste med blandt andet 
hasselnødder og flint fra sen Maglemosekultur. I det øverste lag 
enkelte fund fra yngre stenalder.  

13.03.02 – Engesvang sogn. 

Trædestensrækken blev opmålt inden Bølling Sø 

blev reetableret. Der står et skilt i N-enden af den, 

som fortæller om dens tilstedeværelse. 

3914 2409:26 69 Høj, 2,0 x 16 m. Et 3,0 x 2,0 x 0,5 m stort hul i toppen. Rævegrave 

heri og i højen Ø-side. 

Delvis lyngklædt og med en stor gran samt masser af bjergfyr. 

Bør ryddes helt for træer. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3914 2409:38 70 Høj, 1,0 x 9 m. Stort hul i toppen. 

Tildels lyngklædt. I tæt bjergfyr. 

Hullet bør fyldes efter. Alt kvas og opvækst 

fjernes. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 
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3914  2409:105 208 Brønd. Sat af hovedstore sten. 0,9 m i diameter og frilagt med til 1,5 

ms dybde. 

Brønden er behørigt hegnet og sikret med et metalnet som”låg”. 

I græsmark. 

DKC. oplyser: Under nedgravning af hegnspæle var anmelderen 

stødt på en lille kreds af sten umiddelbart under pløjelaget. Det 
kunne konstateres, at der var tale om en brønd. Brønden havde en 
indvendig diameter på ca. 80 cm. På bunden af brønden fandtes 
noget jern samt et stykke porcelæn. Brønden, der formodentlig er 
fra slutningen af 1800-tallet og har formentlig været brugt af 
ejendommen Bøllingsøgårdvej 11D. 

DKC. oplyser endvidere følgende (2004): Brønden havde en 

indvendig diameter på ca. 80 cm. På bunden af brønden 
fandtes noget jern samt et stykke porcelæn. Brønden, der 
formodentlig er fra slutningen af 1800-tallet og har 
formentlig været brugt af ejendommen Bøllingsøgårdvej 
11D. 

Låget er fastgjort til overkanten af hegningen og 

kan derfor ikke bare fjernes. Man kan således 

heller ikke slå vegetationen omkring brønden. 

Vegetationen er nu så kraftig, at man end ikke 

kan se, at der er en brønd. 

 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

 

3914  135 DKC. oplyser: I forbindelse med planerne om at genskabe Bølling 

Sø blev der foretaget overfladeopsamling af forarbejdet flint. 
Prøvegravningen viste, at der ikke var kulturlag bevaret. 
Ifølge T. Møbjerg er sb. afsat forkert på kortet. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3914  170 DKC. oplyser: I forbindelse med planerne om at genskabe Bølling 

Sø, blev der foretaget en overfladeopsamling af forarbejdet 
flint.Bopladsområdet ligger udenfor den kommende sø og der blev 
derfor ikke prøvegravet. 
Ifølge T. Møbjerg er bopladsen afsat forkert. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 
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3915  99 DKC. oplyser: I forbindelse med planerne om at genskabe Bølling 

Sø blev der prøvegravet i det gamle søområde, hvor der tidligere 
er fundet en lille dyrefigur af rav. Stedet ligger i dag i plantage og 
prøvegravningen viste, at området er dybdepløjet. Der kunne ikke 
påvises fund eller bevarede kulturlag på stedet. 

13.03.05 – Kragelund sogn. 

3917  71 DKC. oplyser: Noget flint på stedet. Der er opsamlet 1 

skiveskraber, 2 flækkeskrabere, 1 tilhugget kærne, 1 blok, 1 
retoucheret afslag og en flække. 

13.03.02 – Engesvang sogn. 

3918  72 DKC. oplyser: 1 retoucheret flække (knækket), 5 flækker og 4 

afslag. Enkelte flintstykker og lille flintplet 
13.03.02 – Engesvang sogn. 

3921  87 DKC. oplyser: Forundersøgelse forud for anlæggelse af P-plads. Der 

er tidligere opsamlet flintpå den østlige del af de to områder. 
13.03.02 – Engesvang sogn. 

 

 

 


