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• Aar 19'33 den 31.August afsagde ()verfredningsn~wnet p::.laGrundlag
af den skriftlige V1tering følgende Kendelse i Sa~en vedrørende Fredning

~f en paa Gaardejer Jac~b Lauritzen Schmidts Ejend~m, Brandsbøl Bind I,
4IRlad 14, Artikel 14, belisgende Langdysse.

Den af Fredningsn~vnet f'r Sønderb~rg Amtsraadskreds den 30.Maj
1933 afsagte Kendelse er f1relagt uverfredningsnævnet i Medfør af ~a~ur-
frpdnin~Glnv~n~ § 16.

:Ja (;verfr~dnilJ.~s"':lævnet kc..l1 til tr..;3~e c.e i Fr;duirl;Sn..BVnetii Keu..i.o;liile
a.•f.rt~ Batr:......~.ui.4a~r .. "ti i l d",æ..t't væra at :..~a:ifæste i Henhnld ti) de i
Kendelsen anførte ~runde, idet bem~rkes, at den E~eren Jacob Lauritzen
Schmidt ved Kendelsen tillagte Erstatning af 400 Kr. i Medfør af Natur-
fredningsl vens § 13, I.Stk. vil være at udrede med Halvdelen af Stats-
kassen og Halvdelen af Sønderborg A~tsrepartiti~nsf0n~.

T h i b e F. t e ID m € ~ :

• n"l1 af F....t-!J.t~iij.;c:)n_v....c;t fur ':'tanti~r~lIr••• 1lltQJ.·c..EhH~._J:·~u.Q .....an'3c..~i...i

1Q~? a~~a~te Ke_dslse stadfestes.
Ersta tnin2en 4 (j() Kr. vil i Medfør af Neturfrednin~s l'1vens § 1'3

,-være at udrsde med HalvdeJen af Statskassen og Halvdelen af Sønderb0rg
Amtsrepartiti 'Dsf'1nd.
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sønderborg Amt.

Aar 1933 den 30.Maj Form. Kl. l~ holdt Frednill8sDæVJ"let Møde
i Brandsbøl Skov til Behandling af en Sag om

Fredning af 12. Langdysser, Rundhøje og
Dyssekamre i og i Omegnen af BrandsbØl Skov.

Foruden Formanden Dommer Thrane var som Medlemmer af Nævnet
mødt Gaardejer Jørgen Skov, H1mmark og Rentier Jens Klyhn, Lavens-
by.

Der fremlagdes:

Nævnet besigtigede derefter de i sagen omhandlede Oldtidsmin-
desmærker, hvorefter MØdet Kl. 2i Eftermiddag fortsattes hos Gaard-
ejer Jaoob Lauritzen Sehmidt i Brandsbøl.

Ejeren var tilstede.
Andre var ikke mødt.
Ejeren erklærede, at han intet ha\~e imod den paatænkte Fred-

ning at bemærke imod en rimelig Erstat~ing, ligesom han samtykke r
i en eventuel Restaurering og Opstilling af et Fredningsmærke.

Ejendommen er hverken bortforpagtet, bortfæs~et eller bort-
lejet.

Erstatningen skal dels være for den faktiske Afstaaelse af
AreaJet, som er henved 1/10 ha., og for Stenenes Værdi. Han vil
herfOr anse et Beløb af 450 Kr. for passende.

Efter at Nævnet derefter havde drøftet Sagen afsagde det
saalydende

K e n d e l s e :
Da det findes at være af historisk Interesse, at den pas her

omhandlede Ejendom beliggende Langdysse fredes,
b e s t e m m e s :

Den pas Gaardejer Jacob Lauritzen Schmidt's Ejendom Brandsbøl
Bind I, Blad 14, Art. Nr.14 beliggende Langdysse vil være at frede,
saaledes at den bliver henliggende i sin nuværende Skikkelse, og
saaledes at den ingensinde beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bort-
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førsel eller TilfØrsel af Sten eller pas nogen anden Maade, ligesom
Beplantning ikke maa tinde Sted.

Det fredede Areal andrager ea 845 m2 og omfatter det Omraade,
der er begrænset af Bøjfoden, hvorved dog bemærkes, at Dyssen ved
en Markvej er delt i 2 Dele.

Nationalmuseet er berettiget til at restaurere Dyssen paa
egen Bekostning og at opstille et Fredningsmærke ved denne.

r Erstatning tilkendes der Ejeren ialt 400 Kr.
Paataleret med Bensyn til Overtrædelse af Fredningsbestem

melserne tilkommer Fredningsnævnet.
Thrane. Jørgen Skov. Jens Klyhn.

•
Kendelsen oplæst.
Ejeren frafalder Forkyndelse, han erklærer, at

fredningsnævnet, for hvilket Sagen skal forelægges,
paastaa sig tilkendt en Erstatning stor 450 Kr.

Mødet hævet.I Jacob Schmidt.
Thrane. Jens Klyhn.
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