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Holstebro den 7. oktober 2014 

 

Udtalelse i forbindelse med offentlig høring vedr. Plan og miljøvurdering for etablering af 

slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald ved Hvidbjerg på Thyholm i henhold til 

Museumslovens §§ 25-27 

 

Inden for projektområdet er der registreret ni overpløjede gravhøje, hvoraf en ligger sammen med et 

dige, og en ligger sammen med en boplads fra Ertebøllekultur (110607-1, 2, 3, 4, 5, 65, 70, 66, 68). 

Herudover er der registreret 12 lokaliteter med bopladsspor fra henholdsvis Ertebøllekultur, 

neolitikum, jernalder samt lokaliteter bredt dateret til oldtid (401186-12, 101 og 110607-63, 137, 

139, 141, 142, 66, 168, 128, 67, 133). Bopladserne er identificeret ved fund af flintredskaber, 

lerkarskår, knusesten, skubbekværne, skiferplade samt ved fundet af mindst 10 gruber på et luftfoto. 

Her foruden er der fundet en urnegrav fra bronzealderen (110607-69). Der er inden for det berørte 

areal ikke registreret fredede fortidsminder. Langt det meste af området udgøres af gamle dyrkede 

marker, mens der mod nord ses lidt gammel hedejord. Hele arealet ligger forholdsvist højt med 

nogle markerede bakketoppe samt skrænter ned til åløb og kystlinje.  
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De grønne stjerner er fortidsminder inden for det berørte areal. De sorte stjerner er fortidsminder registreret udenfor det berørte 

areal. 4-cm kort og Danmarks Højdemodel. © Fund og fortidsminder og Geodatastyrelsen. 

  

Holstebro Museum vurderer derfor, at der indenfor projektområdet kan findes væsentlige 

fortidsminder i form af forhistoriske eller middelalderlige/nyere tids bebyggelser eller gravpladser 

fra forhistorisk tid, hvorfor vi vil anbefale en forundersøgelse af de berørte arealer.  
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