
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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FdI!andlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Gaarde j er Christian J'essen, Rugbj erg, forpligter

'~':":if~~'i"mig herved til at fredlyse den paa min Ej endom Rugbj erg Bd. I Bl. 4,

~~~:r<'(\~Art. Nr. 4 Rugbjerg, 0sterløgum Sogn beliggende Kæmpehøj, "Pænhøj"
,~., . t, .
:..".,,'~" kaldet.::: '~,'
:'"1.. _l;". ~}',""fjJt " Dette LUndesmærke forpligter j eg mis og ef t erfølgende Ejere::'J af Ejendommen til at frede og værne om, saaledes at det ingensinde~J. beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel af
, ~~. Sten eller paa nogen anden Maade.

" ~
(";~,~:,. Det bemærkes, at Højen for Tiden er beplantet med Graner, og

.. ' jt, f

':l(', 'at Ejeren skal være berettiget til at hugge disse.
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':~\.af
. ~~, .
• f.". ".
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.f:~.::~;I.~i~~
\~!~,-}.:~ ,og Villie tilføjes I'Undesmærket, bøde s der efter Aabenraa Amts Fred-
l',' ~~:.f.. l.

~, ~"lri,':ningSnæVnsBestemmelse indtil 100 Kroner, som tilfalder Hjæl]Jekassen

,~\~~ 30gnet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil være at udbedre
t< '\..... ~x'.4)gMind ;smærket at bringe tilbage i den tidligere Stand.

l "«; ...:"'/
(-' ,'"', " ...

}..~.~ . (,'-:(

~\~~Ior Aabenraa ~~t, eventuelt ved dettes Formand.
i,:' '... ~. ; \
" .

Et :Predningsma::rke vil kunne opstilles til nu:;rmere IJarkering

Stedet og ~redningen •

For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller brugerens Vidende

Paataleret efter denne Deklaration tilkommer Fredningsnævnet

",.
" z
, ~

Det tilføjes, at der ikke maa pløjes nærmere til Kæmpehøjen end

indtil l ~eter fra dennes Fod.

Tidligere tinglyste Hæftelser respekteres.

Rugbjerg, den 22. November 1930.
Chr. Jessen
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41.
10

Afrids efter Matrikelkortet
omfattende el? lJelol

Ejerlav (Tingbog Bind I Blad 4- l.

Sogn, jot-enraa 1'71/S raads Arsd57

der ifølge Matrike ens Dokumenter tilhører f /J){e/ru l'1ar.fre/h& /te/ene
Jt!-5sen, / l/ede/T1onn / I/S): .lJo

Kortdistnkt: l?uqbierq Amtslandinspektøren
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