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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SØNDERBORG amt.

K e n d e l s e afsagt den 16. april 1951.

På foranledning af nationalmuseet har Danmarks Nåturfred-
ningsforening rejst spørgsmål om fredning af møllehøjen " Nørre-
mølle " , art.nr. 118, Elstrup ejerlav, Egen sogn, tingbogen for
Elstrup, bd. II, bl. 103, areal ifl. tingbogen 1619 m 2.

På møllehøjen findes granitfundamentet af den omkring
1870-1880 nedrevne stubmølle II Nørremølle " eller Østerholm mølle,
der stammer fra ca. -1734 og som må antages at være fredet i med-
før af naturfredningslovens § 2.

Ejeren ifl. tingbogen er Christian Erichsen, hvis adkomst
•er indført 30. sept. 1885, men som forlængst er afgået ved døden.

En af hans arvinger, skoleinspektør Kjeld Erichsen, Bagsværd, har
skriftligt meddelt, at han ikke hur noget at indvende mod en fred-
ning af arealet. Ejerens øvrige arvinger, der skal bo.i Sydameri-
ka, har ikke me~dL sig efter den stedfundne indkaldelse til møde
i statstidende for 9. marts 1951.

Under fredningen ønskes inddraget 8 rød-eller hvidtjø~
ne, der står i skellet af mølle~øjen syd for denne, på en land-
mand Anton Jensen, Elstrup, tilhørende grund, en del af art. nr. 30,
Elstrup ejerlav, Egen sogn,tingbogen for Elstrup bd. I, bl. 30, land
brug kl. I. Ejerens og de i ejendommen berrettigede har ikke fre~:_
sat nogen indvending og har ikke fremsat krav om erstatning.

Da Møllehøjen med de nævnte tjørne er usædvanlig smukt
beliggende og da den, såvel på grund af skønhed som ejen~ommelig-
hed må antages at være af væsentlig interesse, vil den være at
frede som nedenfor nærmere bestemt, hvorhos der åbnes adgang for al.
menheden til arealet.

Der udredes ikke erstatning i anledning af fredningen.

T h i b e s t e m m e s :

Fornævnte møllehøj " Nørremølle " eller II Østerholm MøllE I
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fredes i henhold til naturfredninf,slovens § l. Granitfundamentet
af møllen, der er fredet i henhold til naturfredningslovens § 2,
skal bevares i sin nuværende tilstand.

Møllehøjen må ikke bebygges eller beplante s eller op-
pløjes, men skal henligge til " Græsning II.

S tjørne på Anton Jensens ejendom, art.nr. 30 af Elstrup
syd for Møllehøjen skal bevares længst muligt og må ikke afhugges.

Til Møllehøjen skal der som hidtil være adgang for almen-
heden.

A. Blæhr.
formand.

Hans Chr{stiansen. Mathias Jørgensen.
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