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DET MÅ DU... 
 ▪ Slå græsset 

 ▪ Fjerne buske og krat 

 ▪ Fælde træer 

 ▪ Fjerne nedfaldne grene, kvas og løv    

DET MÅ DU IKKE... 
 ▪ Istandsætte eller restaurere fortidsmindet

 ▪ Grave i fortidsmindet eller ændre på dets tilstand

 ▪ Fjerne eller flytte sten eller andre dele af fortidsmindets 
konstruktion

 ▪ Trække træernes rødder op af højen 

 ▪ Køre med maskiner på fortidsmindet

Kontaktoplysninger: 

Teknik og Miljø

Grøndalsvej 1c

8260 Viby J

Tlf. 89 40 22 13 

miljoeogenergi@aarhus.dk

www.aarhus.dk.



DIN GRAVHØJ ER EN DEL AF 
KULTURARVEN
I Aarhus Kommune har vi 193 fredede fortidsminder. 
Langt de f leste er gravhøje. De har eksisteret i f lere 
tusinde år og indeholder sjældne genstande og informati-
oner om vores fortid.  De er levn efter de mennesker, der 
boede her og dyrkede landet længe før os. Som ejer af en 
gravhøj er du med til at sikre, at fortidsminderne bevares 
til de kommende generationer.  

Gravhøjen har bedst af, at der kun vokser græs på den, 
dvs. ingen træer, buske eller krat. Trærødder kan ødelæg-
ge de ting, der kan ligge inde i højen. Hvis træerne vælter, 
så deres rødder trækkes op, kan det også ødelægge 
fortidsmindet. Buske og krat vil skygge det beskyttende 
græsdække på højen væk, så jorden kan skylle væk i regn-
vejr eller tiltrækker dyr, som graver huler i højen. Derfor 
er det vigtigt at fjerne træer, buske og krat.

SÅDAN PLEJER DU GRAVHØJEN 
Er gravhøjen groet til, skal du i første omgang sørge for 
at få fældet buske, krat og træer på den. Nedfaldne blade 
og kviste fjernes, så der ikke er næring til, at vegetationen 
igen kan skyde op.  

Som ejer må du gerne selv fælde træer og buske på 
gravhøjen, men du skal passe på, at højens overf lade ikke 
bliver ødelagt i forbindelse med fældningen. Du må ikke 
trække træernes rødder op eller køre med maskiner på 
gravhøjen, fordi både gravgaver og andre vigtige informa-
tioner i graven kan tage skade.  

Du skal fælde træer og buske forsigtigt: sav stammerne 
over ved jordoverf laden, og lad rødderne blive stående og 
forrådne. Sav stammerne op i mindre stykker, inden du 
fjerner dem, så de ikke bliver slæbt henover graven. Du 
må ikke sprøjte eller foretage afbrænding af vegetationen 
på et fredet fortidsminde.

TILSKUD TIL FØRSTEGANGSPLEJE
Aarhus Kommune har i de næste par år afsat midler til 
førstegangspleje af værdifulde privatejede gravhøje. Er 
du interesseret i at få hjælp til at pleje din gravhøj, er du 
velkommen til at kontakte os for muligheder. Kontaktop-
lysningerne fremgår af folderens bagside.

LØBENDE PLEJE
Når den første fældning er udført, skal du følge op med 
forebyggende pleje, så træer, buske og krat ikke tager over 
igen. Vi anbefaler normalt pleje 1-2 gange årligt i forsom-
meren og i løbet af efteråret, hvor du skal slå græsset og 
fjerne begyndende kratvækst og træer. Efter en årrække 
med forebyggende pleje kan du godt springe 1-2 år over. 
Som regel kræver den løbende pleje kun en begrænset 
arbejdsindsats.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 
www.slks.dk, hvor du bl.a. f inder en vejledning, der 

fortæller om pleje af fortidsminder.


