
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

B213360
Rektangel
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REG.HR. B. o ,o> e. 00. \ Reg.nr.
503-13-3

FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: Kruså Matr.nr.: 36,38,42,54,

161 og 162

Lokalitet: Kruså Korsvej - udsigt fra.

J.nr.: F.N. j.nr.: 332/38 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-16-77

Kort nr.: 1211 IV sø
2. dekl. 16.5.1938 matr. 36+42

Bekendtgjort: 9.6.1930 - 54
18.3.1927 matr. 38

Fredningsnævnets kendelsesdato: 36*26.9.1938
Overfredn.nævnets kendelsesdato: 3.6.1927 - 38

Arealstørrelse:

Interessezone: I (landområde af største interesse)

Formål: Sikre udsigten fra vejen og hindre skæmmende
udnyttelse af området.

Skala: 1:25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Private

Påtaleret: Fredningsnævnet

16.3.1977

Diverse: på matr. 36 Kruså er an-
bragt en sten til minde om
Kongens mØde med de syd for
for grænsen levende danske
den 12.7.1920.Indhold:

(18.3.1927) Arealet må ikke bebygges uden at tegninger og overslag til bygninger godken-
des af fredningsnævnet.
*Dette område vedligeholdes af amtsvejvæsenet.
Matr. 54: Den del af arealet, der er træbeplantet skal henligge i sin nuværende tilstand
og må kun ændres med fredningsnævnets tilladelse.
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U d s k 1"1 r t REG. NR.-----~-----~~-~-- •ef
OVERFREDNINGSNÆVNETS ~NDELSESPROTOKOL.-----------.---------------.------------
Ae1" 1940 den 8.0ktoher efsagde Overfrednlngsnævnet

pae Grundlag af mundtlig og skriftlig Votering følgende
K e n d e l s e

i sagen Nr. 33/38 vedrørende Fredning ef et Areal ef Ejendommen
Art.36 Krusee, Bov Sogn, Bind I. Bl., 18 ved det sydvestlige
Hjørne ef Kruses Korsvej.

Den ef Fredningsnævnet for Aabenrsa Amtsresdskreds den
26.september 1938 efsagte Kendelse er indanket for Overfrednirgs-
nævnet af Ejeren af det omme1dte Areal, B1ik~enslager F.P.Jensen.

§verfredningsn~net har den 26.september 1939 besigtiget
det fredede Areal og har herunder forhandlet med Ejeren.

Da man imidlertid ikke opnaaede en mindelig Overens-
komst med deRa~fuldende vedrørende Erstatningsspørgsmaalet,har det-
te i Medfør af Naturfredningslovens § 20 v~et forelagt Taksations-
komml ssionen til A fgør'el se.

Ved en den 23.August 1940 afholdt Taksationsforretning
fastsatte Kommissionen den Ejeren tilkommende Erstatning til
200 Kr.

Da Overfredningsnævnet i det væsent.lig kan tiltræde
det i Fr·edningskendelsen anførte, vil denne være at stadfæste
med den af det for'snstesende følgende Ændring.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsrasdskreds den

26.September 1938 afsagte Kendelse vedr Øl"endeFredning af et
Areal af Ejendommen Art. 36 Krusaa, Sov Sogn, Bind I, 81. 18
stadfæstsi •

I Erstatning tillægges der Ejeren ef Arealet. 200 Kr.
P.O.V.

Fredrik V.Petersen.
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Udskrift
af

(JVEHFREDN INGS NÆVNEl'S K1.'..riIJ~=I,S~SPI1\.iT (jK0L.

Aar 1927 Jen '.Jw1i afsugde uverfredningsn~vnet paa
Grund18g af den skriftlige V)tering følgende Kendelse i S~gen an-
gaaende Fredning af den Smedbmester J.Jørgen L~renzen tilhørende
Grund ved Vejkrydset ved Krusaa.

Den af FredningsnJvnet for A8benraa Amtsraadskreds den 18.
Ma~ts 1927, paa Grundlag af den mellem Nævnet og Ejeren af den nill-
håndlede E.iend'1mSmedemester J. Jørgen 1''"'renzenindgaaede (Jverens-
komst, afsagte Kendelse er f'lreluct uverfredningsnBvnet i r\~edføraf
§ 16 i .Ll1vNr. 2~5 af 8.M~j 1917.

Under Sdgens Behandling f0r uverfredningsnævnet er det
oplyst, at det i Ssgen omhandlede Vejkryds ved Krusaa, ved hvilket
~medemester L'renze~ Ejend~m er beliggende, har sa~dan historisk
Betydning, at den 0vennEvnte L'"Ivs§ l skønnes at kunne finde An-
vendelse paa Vejkrydset og dettes vmgivelser. Endvidere maG det be-
tragtes som sikret, åt der ikke pua V~jkrydsets n~rdøstlige, nu ubebyg.
gede Hjørne kan opføres n~~en Bygning, der ikke er g·dkendt af Fred-
ningsni?Vnet.

Under Hensyn til det s8aledes anførte vil Fredningsn~vnets
Kendelse være at stådf~ste.

T h i b e s t e ID ID e s ;

Den af Fredningsa~vnet f0r Aabenraa AmtsraadskrGds den 18.
Marts 1927 dfsagte Kendelse stadfæstes.



FREDNINGSNÆVNET>



U D S K R I F T
af

~1rhandlingsprotokol1en for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

Aar 1927, Fredagen den 18. ~,lartsEm. Kl. 3,45 samledes
Fredningsnævnet for Aabenraa Amt ved Vejkrydset ved Krusaa.

Tilstede var Formanden, By- og Herredsdommer Chr. Andersen,
Aabenraa, det af Aabenraa Amt midlertidig, under det ordinare ~edlem
fhv. Folketingsmand H.P.Hanssens Fraværelse, beskikkede Medlem, Gaard-
ejer Philipsen, Lundtoftebjerg, samt det af Bov Sogneraad beskikkede
Medlem, Pastor Clausen, Bov.

......................................
Under Henvisning til Mødet af 2. November f,A., hvorefter

Smedemester Lorentzen indgaar paa, at der paa den ham tilhørende
Ejendom lægges en Servitut om, at der ikke maa bygges uden Samtykke
af Fredningsnavnet, som skal godkende Planer og Tegninger, afsagde
Nævnet saalydende

K e n d e l s e :

Der paalægges det omtalte Grund stykke , der er indført i Grund.
I

bogens for Krusaa Bd. I Bl. 20 den Fredningsservitut, at Grundstykket
ikke maa bebygges uden at Tegninger og Overslag til Bygninger er god-
kendt af Fredningsnævnet for Aabenraa Amt. Der ydes Ejeren herfor en
Erstatning paa 2000 Kr.

Th. Clausen Kr. Philipsen Chr. Andersen
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U .D S K R I F T
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

•
D E K L A R A T ION

"Interessentskabet Krusaa Andelsmejeri", Krusaa, ved under-o
tegnede tegningsberettigede Bestyrelsesmedlemmer indgaar herved
SOm Ejer af Ejendommen Krusaa Bind II Blad 31 Art. Nr. 54, Krusaa

tt Ejerlav, Bov Sogn, Parcel Numrene 74/4 og 105/3 af Kortblad 3, Krus-

•••

aa, paa, at den nordvestligste Del af Mejeriets Ejendom i en Længde
af 90 m, beliggende parallelt med Aabenraa Flensborg Landevej og i en
Dybde af 25 m som vist paa vedlagte Kortskitse, fredes saaledes, at
Arealet ikke maa bebygges uden at Overslag og Tegninger vedrørende
den eventuelt paatænkte Bebyggelse forud fore~ægges FredninS3nævnet
for Aabenraa Amt til Godkendelse, hvorved bemærkes, at Fredningsnæv-
net skal være enebestemmende med Hensyn til, om den paatænkte Be-
byggelse skal til~ades.

Den Del af det nævnte Areal, der er træbeplantet, skal hen-
ligge i sin nuværende Tilstand og maa kun ændres efter forud indhen-,'
tet Samtykke af Fredningsnævnet.

Paataleberettiget med Hensyn til de i nærværende Deklaration
indeholdte Paabud er Fredningsnævnet for Aabenraa Amt.

Deklarationen bliver at tinglyse som Hæftelse paa den for-
nævnte Ejendom med hidtil tinglyste Hæftelser.

Krusaa, den 9. Juli 1930.
Sohmidt Peter Jepsen

Hans Schmidt J. Wistoft
P. Matthiesen
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P a a t e g n i n g.-------------------
De i foranstaaende Deklaration af·g. Juli f.A. ommeldte

Fredningsbestemmelser skal fremtidigt udvides til at omfatte hele
det paa vedhæftede Kortskitse med Parcel Numrene 74/4 og 118/3 af
Kortblad 3, Krusaa, betegnede Areal, der skal være undergivet samt-
lige de 1 for~nstaaende Deklaration omhandlede Bestemmelser •

Schmidt
J. Wistoft

P. Matthiesen
Hans Schmidt

Peter Jepsen
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Indf'ørt 1 ;Dagbogen for Betskreds Br. 9;, Lundtofte

og NybØl HfJ1'T8der, den 16. Kaj 1938, DagbogNr. 431 •
Lyst T1ngbog tolt Irrusaa Bd. I, Bl. 8 : Skab B Nr. ;8•
.Anmærkning: I Tlngbogen er indført med beore Prioritet:

l} Servitut- om B7ggelln1er 1 Henmld til IDv

Nr. 27;/1928, lyst 28/1 1930,
2) 40., lyst 10/3 1930,

3) Deklaration omBet tbr Sønderjyllands Høj spæn-
si

dinsVærk tU Opst1lling af Kaster m. m. og om

Baadlsheds1ndskrænkn1nger 1br Bjøren, lpt 3.
12. 1932,

4) Deklaration om Pligt tU at taale Rørledning og

Fær4Be1. l)'St 20. 2. 1934.
;) Bkspro:priatlon af Dele af EJendommentil Amts •

landeveJ, betinget at Udstylm1ng, l)"8t 12. 6.

19J1.
+). 9000 b. Ska4811øsbrov tU·01mbr1a· ~ønmQZ'ban4QljA,Ls,

Aabenraa, lyat 20. 10. 1934r-
Dommeren 1'or Retskreds Br. 9'. Lundto:rte og Ny-bøJl

Herreder f
.,Gredsted

/ Petersen
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0,00 Er•
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2,00 Kr.

• to Kr. 00 Øre •

Etter sket Berigtigelse annulleres roranstaaende
Betsanmærlm1ngf. s. v. angaar Nr. 6 •

Graasten, den 7• .lun! 1938.

Gredsted /
l3oysen·

Gen;partens Rigt1ghed bekraf'tes •

tU o:rtent11g :Brug.
,
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1Dd1'Ørt l1>agbosen fbr l1nekre48 Br. 9S, LUndtofte

og NybØl Herreder, den 16. Kaj 1938 W'''DagbogNr. 438.

1qst T1Dgbog tor Krust B4. I. Bl. 24 : Skab B Br. 72.

Anmærkning: I T1ngbo ,n ar 1Dttørt a't Udst7kn1ng be-
"

tinget BkSpropria t10n a:t Dele a't Ej emommen tU Amts-
landevej, lyst 12. 6. 1937.

Dommeren tor Betskred8 Nr. 9S. Lundtofte og N7bØ].

Herred.er G~øilst4»d /'1
Petersen

Lov Nr. 140/1937 § 33 :
A. L. , 14 II

0,00 Kr.

2 00 •
"

2,00 Kr.

- to Kr. 0,00 øre -

Gen:partens Rigtighed bekræfies •
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