
 
Ifølge det kongelige danske rentekammers højrespektive ordre af 2. hujus på ansøgning om udtog af 

landmålingsforretningen over Vrå gårde, beliggende i Pederstrup sogn, Nørrelyng herred, Hald amt 

deres tilliggende agre, eng, hede, høveders græsning og ildebrand samt skelstrækningen imellem 

fornævnte gårde og pågrænsende byer og steder har jeg underskrevne efterset bemeldte forretninger 

og fornævnte Vrå gårdes tilliggende agre og eng med videre således anført forefunden, som følger. 

 

Halds amt  

Nørrelyng herred  

Pederstrup sogn  

Vrå gårde 

 

Proprietarius.                       Ny Matr. hartkorn 

    Nr. 1 Niels Andersen  

       og 

      Søren Sørensen              7 tdr 1 skp 1 fdk  0 alb 

Velb. 

Tønnes  

Juul   Nr. 2 Søren Christensen 

       og 

      Anders Christensen             6  ” 7  ” 3 ”   1  ” 

 

 

Til foreskrevne by matrikels hartkorn findes målt og anført efterfølgende jorder. 

Til foreskrevne gårder er lige meget jord være sig udi agre eller eng og er derfor jorden til hver gård 

ny aparte målt mens under et udi sloder optager. 

 

1. Tings Højs vang. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 3de sloder eller stykker. 

 

2. Fru Højs års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 8 sloder eller stykker. 

 

3. Fold Mosis års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 3de sloder eller stykker. 

 

4. Fold Højs års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 6 sloder eller stykker. 

 

5. Gaard Vangs gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 10 sloder eller stykker. 

 

8. Røver Højs års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 11 sloder eller stykker. 

 

9. Lille Højs års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi følgende sloder. 

 

10. Debel Dals års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 8 sloder eller stykker. 



 

11. Mellemste års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 5 sloder eller stykker. 

 

12. Sønder Dals års gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 4 sloder eller stykker. 

 

13. Orm Højs gjøde. 

Forbemeldte års gjøde er optagne udi 6 sloder eller stykker. 

 

En toft sønder og østen for gården. 

Toften er optagne udi følgende sloder eller stykker. 

 

Et Indløkke udi Nedre Skov. 

Forbemeldte er optagne udi 4 sloder eller stykker. 

 

Fædrift haver de udi deres hede, kaldes Vrå Hede og noget på de hvilende års gjøder, hvorpå kan 

græsses årligen 16 høveder.  

 

Tørveskær og lyngslet haver de til fornødenhed udi forbemeldte hede. 

 

Fiskeri findes intet.  

Lader male deres brødkorn udi Ingstrup mølle ligger ½ mil derfra.  

Hjul og vogntømmer køber de udi Løvskal ligger 2 mil derfra.  

Gjersel og staver eng findes intet, men bruger tørvediger. 

 

 

 

 

Efter eng, skov og græsninger taksationen. 

 

Vrå tvende gårde. Disse tvende gårdes eng er: 1. Andals Kraag. 2. Nedre Kjær, som ligger i 

Pederstrup kjær. 3. Et stykke eng udi i Pederstrup Kjær østen for Løvelbro kaldes Haus Kiær, 4. Et 

stykke vesten for samme bro i byens kiær kaldes Vormands Kiær. 

                   Enghø   Mosehø      

1. Erik Jensen               8 læs   12 læs 

2. Søren Andersen             4   ”   12   ” 

3. Et stykke eng til Pederstrup kirke liggende under 

 Vrå skov               2½ ” 

 

Nota. Uagtet at næstanførte 2½ læs hø til Pederstrup kirke ej henhører under fornævnte Vrå gårdes 

hartkorn, så har jeg dog /: i den tanke at samme er beliggende inden for fornævnte gårdes markskel:/ 

Ej vildet udlade at anføre samme. 

 

1. Disse gårdes markskel grænser på den østre side til midtstrøm udi Rødsø, på søndre side til en høj 

kaldes Fladhøj, som gør skel imellem Sødals hede og denne hede, på den vestre side til en høj kaldes 

Tophøj, som gør skel imellem Løvel, Sødal og disse gårdes heder, på nordre side til en dal kaldes 

Andal, som gør skel mellem Pederstrup mark og denne mark. 

 

2. Disse gårde har deres nødtørftig ildebrand af split tørv og lyng. 



 

3. Findes inden skellet fædrift udi skov og hede, som kan græsse 16 høveder. 

 

4. Til disse gårde findes en skov kaldes Vrå skov, som tilhører velbemeldte Tønne Juul og består af 

nogle gamle krumpen ege som grænser på østre side til en vej kaldes Rødding Vej og en del til kæret, 

som er skel mellem Jens Simonsen og Hammerbecks skov og dennes skov, på den søndre side til en 

3 bunden sten ved Koldbeck, som er skel imellem Jens Simonsens brand skov og denne skov, på den 

vestre side til gården, på den nordre side til en dal kaldes Andal, som er skel imellem Pederstrup 

skov og dennes skov. Takseres for 2 svin. 

 

 

Efter eng, skov og græsningstaksationen. 

Pederstrup by. 

Denne bys markskel grænser på den østre side til midtstrøm i Røde å, som er skel imellem Vammen 

eng og denne eng. På den søndre side til en dal kaldet Andal som er skel imellem Vrå mark og denne 

mark. På den vestre side til en vej ved Hinneuer Mose, som er skel mellem Løvel mark og denne 

mark. På nordre side til midtstrøm i Løvelbro å, som gør skel imellem Bjerregrav eng i Rinds herred 

og denne eng. 

 

Rødding sogn. 

Sødal hovedgaard 

Denne gårds markskel grænser på den østre side til en sø kaldes Råd sø, som er skel imellem 

Vammen eng og denne eng, på den søndre side til grøft som gør skel imellem Rødding mark og 

denne mark. På den vestre side til en dal kaldet Skeldal, som gør skel imellem Rødding hede og 

denne hede. På den nordre side til en grøft, som gør skel imellem Vrå mark og denne mark. 

 

Løvel sogn 

Løvel by 

Denne bys markskel grænser på den østre side til en vej kaldes Sødals vej, som gør skel mellem Vrå 

hede og denne hede. På den søndre side til en høj kaldes Tophøj, som gør skel imellem Rødding 

hede, Sødal hede og denne mark. På den vestre side til midtstøms i åen, som gør skel imellem Skals 

eng og denne eng. På den nordre side til en dal Hauskodal, som gør skel mellem Pederstrup, Ostrup 

og denne bys marker. 

 

Foranførte er således rigtig af landmålingsforretningerne ekstraheret.  

Land Måling arkivet den 6. juli 1771. 

Testerers  

Hørberg 

adjunctus 

 

 

 


