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Fra: Jakob Westermann | Museum Thy <jakob@museumthy.dk>  
Sendt: 28. februar 2022 22:04 
Til: Allan Nørhave <alno@morsoe.dk> 
Emne: Aabro Fald F3 Indstilling til undersøgelse og delvis frigivelse. 
  
Hej Allan. 
Tak for tilsendte filer over jeres kommende planer for de først kommende anlægsarbejder. 
  
Så har vi fået kigget på vores data fra undersøgelsen ved Aabro Fald. De sidste ting bliver undersøgt i felten på 
onsdag, og vi fik afsluttet gravningen af grøfter i fredags, så der er i gang med at blive dækket, hvor der ikke skal 
laves udgravning senere. 
  
Der er nemlig et større område, med megen bebyggelse (huse og grøftesystemer), formentlig fra yngre bronzealder 
og ældre jernalder. 
Det samlede areal af dette område er på 23.175 m², så det er en større omgang. 
  
Som du kan se, har vi skåret det til mod vest, således at byggegrunden, som I ønsker at skulle til på noget af det 
første, ikke er omfattet. 
Men hvor der er projektet vej videre mod syd og øst og noget af plantebæltet mod nord (hvis det er det), er jo 
omfattet af arealet, der er indstillet til udgravning. 
  
Vedhæftet er et kort (og, håber jeg) en dxf-fil med området på ca. 23.175 m2 med skjulte fortidsminder, hvor der 
ikke kan laves anlægsarbejde uden forudgående udgravning. 
  
Det øvrige inden for dette projektområde kan hermed frigives til anlægsarbejde. Jeg vil i samme ombæring påtale, at 
der uden forudgående forundersøgelse eller anden aftale med museet var blevet bygget på en del af projektarealet 
mod nordvest. 
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Vi må lige snarest muligt tales ved omkring planlægningen af næste skridt for eventuelle udgravninger, og også om 
der skal dækkes til over det hele afhængigt af planerne. Udgravningerne kan jo til en vis grad godt splittes op i flere 
dele af hensyn til planlægning. 
  
Med venlig hilsen 
Jakob 
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