
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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Aar 1931 Lørdaeen den 5. December Em. Kl. 2 foretog }'ormandell
for Fredningsnævnet for Aabenraa Amt, Dommer Chr. Andersen, paa
'.L'hinr;huseti Aabenraa følgende Sag:

Frednillg af 2 Kæmpehøje, beliggende
paa den Guardejer I\lariusAndersen
Scllmidt, Nørre Hjarup, tilhørende
Ejendom, Nørre Hjarup Bind I Blud
7 Art. Nr. 7 Nørre Hjarup, Osterlø-
gum Sogn.

Nævnet havde behandlet 3agen paa et Møde paa Gaardejer An-
dersens Ejendom i Nørre lljarup den 22. December f.A., Gaardejer An-
dersen havde den Gang fremsat Krav om en Erstatning paa 300 Kr. for
at gaa med til en .l!'redning.B~gge Nwvnsmedlemmerne, 0sterløgum 00g-
neraads Repr~sentant i Raadet, Lwrer J. Anker og A~mtskredsens ~epræ-
santant, J~ardejer ll.Lyek, Vurn~s, havde begge erkl~ret sig enige
med }i'orrnandenom at søge J!'rednin:3engennemført mod en Erstatning
paa 200 Kr. een Gane for alle, og havde bemyndiget l!'ormandentil a t
afsige Kendelse om l!'redningenpaa dette Grunulag.

Hormanden afsagde derefter følgende
K e n d e l s e :

De paa IZdirdejer karius Andersen Schmidts J:ljendomi Nørre
Hjarup, i lin/3bogen betegnet Nørre lIjarup Bind I Blad '"I Art. 7 Nørre-
Hjarup, Osterløsum ~ogn, beliggende 2 Kæmpehøje fredes saaledes, at
de skal henligge i deres nuvu:;rende'L'ilstand og ingensinde ræ. a beska-
diges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel af Sten el-
ler paa nogen anden Illaade. Beplantning maa ej heller finde Sted.
Af Ilensyn til Beskyttelsen af Kæmpehøjenes .h'odmaa der ikke pløjes
nu,rmere disse end l Meter.

Fredningsmærker vil kunne opstilles paa Højene til nærmere
IiIarkeringaf ~:itedetog .Predningen.

I Erstatning for den ved Fredningen skete Indskrænkning i
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Ejerens Dispositionsret over Ejendommen tilkendes der en GanE for
alle 200 Kro, der tilfalder Bjeren.

Paataleret tilkommer det Offentlige i Henhold til Natur-
fredningslovens § 26.

Chr. Andersen
~\ormand

Saaledes passeret o I\i~detsluttet.
Uhr. Andersen
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