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FREDNINGSNÆVNET>



•

t U D S K R I F T

Forhandlingsprotokollen for Frednincsnævnet for Sønderborg Amtsraadskreds.
af

Aar 1935 den 19. Karts Em. Kl. 3Y2 holdt Fredninssnw~1et
1'01'Sønderborg Amt r:;adepaa Hoveucaarden "Sandbjerg" , til Llehuncl-
ling af Sag Nr. 1/1935: Eventuel Fredning af forskellige Arealer paa
Ejendommen Sandbjerg, Tin~bogdn Sandbjerg Bind I Blad l.

Tilslede var Nll..vnetsPormand, Dommer A. Thorup, Sønderborg,
samt I'lcdlemrnerne,Jognefoced, G-aardejer Jorgen 3kov, Himmarl{, 0/3

IIandelsi3artner Jens Jørgensen, VesLer Sottrup.

~'or .Gjeren uf 3andbjerg, Overretssagfører K. D,hl, Københnvl
mødte Postmester H>xder, 0ørluerborg, i Henhold til b'uldmagt, der frem·
lagdes som Bilag D.

De mødLe besigLizede Forhold0ne, og derefter blev indgaaet
følgende

O vel' e n s k o m s t

l. De skovklwdte Jkrænter, der med en enkelt Afbrydelse strækker
sig fra Nordspidsen af Hovedbygningens Park til Nordspidsen af
3andbjerg Jtorskov langs Alssund, skal fremtidig henligce i deres
naturlige Tilstand oG maa ikke bebygges eller opdyrkes. Efter at
den nUVlLrel1deEjer ved Død eller af anden Grund er ophørt at v",re
Ej er af Ejenclomlllen,IIlaallugst af rencer paa Skrænterne kun finde
Sted ved en uf l!'redninssn'JJvnetanerkendt Skovrider og kun i en sa,
dan UdsLrækning, 00m det gores nøJvendigt til Skovbevoksningens B,

varins og Trivsel.
2. Bevoksninc:;enmed Popler paa den mellem Alssund og Sandbjerg Llølle.

dam værencle j)~mning fredes, saavidt Bevoksningen forefindes paa
Ejendommens Grul1l1. Hugst maa kun finde Sted, naar det nødvendig-
gøres af Hensyn til Bevoksningens Bevarelse og .b'ærdselenad Vejen
paa D~mningen. Pornyelse af Devolwningen paabydes ikke.

3. En Rundhøj , kaldet 'l'roldhøjen,beligt?;endeved Vejen fra .IISand-
bjerg" til Sandbjerglykke, fredes for 13ebyggelse og Sløjfning;
den nuv<..:rendef3evoksnine Jned E8etr~er bibeholdes. Fornyelse af
13evolCC311in::.;ener ikke pa,-,budt.
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4. Den i Sandbjerg Storskov, vest for Hovedvejen gennem denne belig-
gende Rundhøj fredes, dog forbeholdes der Ejeren Ret til alminde-
lig Skovhugst.

5. 3 Kanonstandpladser fra den tyske 13esUlttelsei 1864 i Storskoven
ud imod Alssund fredes paa Grund af deres historiske Betydning
og deres landskabeliGe Skønhed.

De fredede Arealer findes paa Art. Nr. Sand bjerg l, 2 og 6".

;Jønderborg Amts Fredllinljsn:..:vner paataleberettiget med Hen-
syn til Overtrædelse <..fforansLaaende l!'rednin)3sbestemmelser.

efter }'rednin[,slovens TJestemulelser.

A. Thorup Jens Jørgensen M.O.RwderJørgen Skov
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DEKLARATIONER>



r

8estlllln~s·
Formularx

, Akt: Skab Nr. j,(J y~
(j-e.fL I C ~ lo) . (UdfYldl' øf D .... ."to.,.,,,) . /~

Justitsministeriets G~rtpaPir. Til Fortsættelse af Dokumenter. . .

REG.NR~ Y~R
A ., S IC R I , T.

Tingbogen for SandbJ ers bind I,
bisd l. art. nr. l, 2, " 6, II
"I Bottrup, 129 og 303, Dybbøl sogn.

AJOIELDBRr

Fredning sdeklaratton.

Ud frø ønsker om at be ...are de Slukke SkoTo.råder 1 8endbJ erg

storskov ud mod Ale,und udsteder undertegnede fru 11.len Dehl 110m
med-

ejer er Dendbjerg gods samt/~d.rte!nede overretssegtører Erik 8a-

lo.on og ei v1l1ngeniø r Thomas Dl~fisera som eXElcutores test8111enti

t overretS!egf~rer Knud Dhhlø dødsbo decne for 08 og efterfltlgende

ejer~ er ejendom~en bln~ende fredniagsdeklaratlon&

Be'YOkelling 1 afd.16 1 Sto rskOYeD (.del ar Sandbj erg art.6) - j fr.

yedlegte kort - bevares længst m.ultet 1 R1D nuværende tilstand

so. hilj skov. Der !'.kal dog intet wre til hinder for, at der i

U'.f.'Oellngen foretages a1uindel1c udhugn1nc (udtynd1og), slledes at

der ikke hugges etter Ilmindelige forstllle principper, mm teles

hen!)'U Ul btwarelsen e.f' store, SlIWdre og monumentale traer. 'Ol'-

YDgfllse vll i"o:ru.entl1g !kb e.d naturlig vej ved sel YåD1l}r,. BItTer

kunst1g foryngelse _dvendlg, skal denne ske aet! løvtræ .. bOTed-

ugeUg bfg - •

I tilfælde flt overtntd~se et deklaretionOO5 bestemmelser har

naturfrec!n1ng Sl1=IlYnet 1 8.luderbol'l amtsråd*red. pltel øret.

SMiDBJEBG, den 29.januar 1948
Ellen Dehl.

Sos Elx:eeutort!~st=f'llltil 1 overrB~S,.~~Ø re-r K:nudDFlhltl ~r'bo.
r.tI II1n:~.7/h·~c1.- ~r1k IS;1~~~~8.

OOtKEMD3B: 'redD1ngØIIIIJ"fnet tor I,fnderborg amtsråd:'lkreds,
den 28k. febre 1948.

A.1l1;bhr. forme.nd. / J.J •Bek. ttr:kr.

Indtø rt 1 Dagbogen for ret. rede nr. 93 o, 94, Sønderborg ltifbstad
II. T. og Als herreder, Sifnderborg, den l.msl"t::! 1948-tragb.4494.
LYS'f. 'flIfGBOQ: 8'1'.ldbj erg b~.l, bl.l, akt. iSlu~h E.I,2 • ~rc!.II.nr.ll.
BetlP·; Priori tfltssttlllnc er ikke analvet.
Byrde1"nø 11-5,6,8,9 {'1edll~eboldelse 11.1l. af det ve4 Dybbøl let rite
19emmenbylu:ede R~OI1tlowske kapel, l trec!n1ngseenitat og ta kyst-
byggel1ne serv! tut.ter) el" fONdprtor1 te1:'et. .

~t'ekutorbevUl1ng forev1st.
Dø-ødt. Til\i'bogsClfrer / Ph. Is.

Jensen & Kjeldstoy, AIS, København
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00468.00

Dispensationer i perioden: 09-12-2003



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLA~ ~N N ~ vJL~
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 4241 21, fax. 74 42 41 23

Modlt&get i
Skov. Ort Naturstyrelsen

TI5 DEL. 2003

Den 9. december 2003 behandlede formanden, dommer Claus Kejser, følgende sag på
dommerkontoret:

J.nr. 4212003:

Anmodning om udtalelse fra Sandsbjerg Skov v/skovrider Erik Nielsen
vedrørende fredede popler ved Sandbjerg, Sundeved kommune.

Der fremlagdes skrivelse af 12. november 2003 fra SøndeIjyllands Amt,
Miljøområdet, med bilag, j.nr. 8-70-52-1-533-1-03.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på skriftligt grundlag, og at det
amtsrådsvalgte medlem, Thomas Lauritzen, og det kommunalvalgte medlem, Kristian
Toft, har deltaget i afgørelsen.

Det fremgår af sagen, at der den 19. marts 1935 blev indgået en overenskomst med
den daværende ejer af Sandhjerg Slot, hvorefter hevoksningen med popler på
dæmningen mellem Alssund og Sandbjerg Mølledam blev fredet, såvidt bevoksningen
forefindes på ejendommens grund. Det blev bestemt, at hugst kun måtte finde sted, når
det var nødvendigt af hensyn til bevoksningens bevarelse og færdslen ad vejen på
dæmningen. En fornyelse af bevoksningen blev ikke påbudt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at en del af bevoksningen på dæmningen udgøres
af de fredede popler, som i dag er meget store og præget af forfald i en grad, som gør
dem farlige for færdslen på mølledæmningen. Det er derfor foreslået, at bevoksningen
fornyes ud fra de træer, der står imellem poplerne, primært ask og rødeg, der er mere
egnet til voksestedet. Samtidig fjernes døde elmetræer. Fornyelsen foregår over en 5
årig periode af økonomiske grunde.

Sønderjyllands Amt har meddelt, at den foreslåede fornyelse vil fastholde en mere
stabil bevoksning på mølledæmningen, som indgår som en væsentlig del i hele
fredningen omkring Sandbjerg Slot. Amtet kan derfor anbefale det ansøgte.

Efter de foreliggende oplysninger har Nævnet ingen bemærkninger til den foreslåede
plejeplan vedrørende bevoksningen på dæmningen.

Claus Kejser
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