
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

Aar 1926 den 5. Juni Form. Kl. 10 samledes Fredningsnævnet
for Aabenraa Amt til Møde paa Guardejer Peder Nis::;ensGaard i Klip-
lev kaldet "Stenkiste~aarden", hvor da foretoges:

Sag angaaende iredning af en Stendysse
paa ovennwvnte Peter Nissens Ejendom.

Der frernlagdes en Skrivelse af 28. r,;arts1926 fra Forma..Ylden
for Overfredningsn~vnet.

Tilstede var Formanden, Dommer Chr. Andersen, Aabenraa, det
af Aabenraa Amt udpegede l~jedlemaf Nævnet, l!'olketingsmandH.r.Hans-
sen, Aabenraa og Kliplev ~ogns Repræsentant, fhv. Gaardejer, Aftægts-
mand Jes Nielsen, Kliplev.

~ndvidere var tilstede Kriminalbetjent Larsen som ~otograf
og Dommerfuldm~gtig Gerhard Jensen som Sekretær.

Antruffet blev Ejeren, Gai...rdejerPeder Nielsen, personlig.
N~vnet ob Ejeren besigtigede Stendyssen, og der blev optaget

Fotografier over Dyssen set fra Syd og øst.
Paa Forespørgsel erklærede Ejeren, at han selv fredede ~ten-I

dyssen, og at han ikke vilde give sit Samtykke til, at der finder en
officiel Fredning Ste,i af Dyssen, og deraf følgende Indførelse af
Deklaration om Prednineen paa Afd. II i hans Grundbogsblad. Kom-
parenten erklærer videre, at han i Tilfælde af, at Ejendommen over-
gaar paa andre Hænder, enten ved Arv eller Salg, er villig til at
paalægge den ny Ejer at bevare Stenen.

Nævnet forklarede Ejeren Hensigten og Formaalet med Frednih-
gen, Og navnlig at han kun skulde respektere, at ~tendyssen ikke
Illaattebeskadiges ved Hugning, og at den i Tilfælde af Salg skulde
bevares i den nuv~rende Tilstand af fremtidige Ejere.

I TilfæJde af Fredning forlanger Ejeren Erstatning, men vil
ikke kunne sige, hvor meget han forlanger.

Nævnet var enig om at frede Stendy~sen og byde Ejeren en
Erstatning af 100 Kr. een Gang for alle.
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N~vnet afsagde saalydende
Kendelse
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Den paa Gaardejer Peter Nissen og Hustru Ida Cathrine f.
Jensens Ejendom i Kliplev, kaldet "Stenkistegaarden" værende Sten-
dysse med omliggende Areal i en Omkreds af 11 Illetervil Vb;;re
frede.

Stendyssen er beliggende paa Ejendommen, indført i

bogen for Kliplev Bind IV Blad 60.
Fredningen gaar ud paa, at ~tendyssen bevares i dens

v~rende Tilstand og det omliggende udyrkede Areal i ovenfor
Omfang henligger udyrket.

Der ydes Ejeren en Erstatning een Gang for alle af

Chr. Andersen II.P.IIanssen Jes P. Nielsen

"'- .... ,

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



I'
KORT>




	Forside
	Fredningsnævnet 05-06-1926
	Bestemmelser

	Kort

	Reg: 
	 nr: 00180.00

	Navn: Stenkistegården
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 05-06-1926
	Forslag: 


