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REG.Ml 2~ \\ Reg.nr.
507-8-1

FREDEDE 'AREALER
Kommune: Broager Ejerlav: SI1Ø1

S!:odsbø1
Matr.nr.: 14, 74 og 121

7 og 152

Lokalitet: SmØl v01ds omgivelser
J.nr.: F.N. j.nr.: 10/55 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-42-77

•

Karl nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: 24.5.1956

Overfredn.nævnets kendelsesdato :

Area/størrelse:
Interessezone: I (landområde af· største interesse)
FormAl: Sikre frit udsyn til SmØl vold.

Skala: l: 25.000

Sagsrejser: Nationalmuseet
Kort udarbejdet dato: 23.3.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Private
PAtaieret: Nationalmuseet og

Fredningsnævnet
Diverse:

Indhold:

Der må ikke opføres nogen bygning, foreta~es beplantning eller anden forsanstalt-
ning, uden Nationalmuseets og fredningsnævnets samtykke.
Fredningen omfatter kun arealerne vest for landeve)en Broager - Baså .
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forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for SØNDERBORG amtsrådskreds.

K E N D E L S E afsagt den 24. ma~ 1956 •
.............................................................

......................................................................
Der foretoges Fr.sag. lo/55. Begæring fra Nationalmuseet i henhold til

naturfredningslovens ,§ 2 om fredning af
Smøl volds omgivelser.

Der fremlagdes tingbogsattester vedrørende art. nr. 14 m.v •
smøl, tilhørende Asmus Poulsen og hustru Elvine Dorothea f. Jensen, art.
nr. 74 m.v. smøl tilhørende Laura Christensen i formuefællesskab med Peter
Hansen Christensen, art. nr. 73 Smøl, tilhørende Jørgen Lund, art. nr.
7 og 152 Skodsbøl, tilhørende Andreas Schmidt.

Indkaadt til mødet var de fornævnte ejere samt panthaverne i
de pågældende ejendomme, Andelsselskabet Smøl Vold, Nationalmuseet samt
Broager sogneråd og Sønderborg amtsråd.

Mødt var :
For Nationalmuseet magister Hans Stiesdal,
For Broager sogneråd sognerådsfromand Nicolaisen,
Andelsselskabet Smøl Vold ved formanden Peter Møller samt

Reinholdt Hansen,
Peter Hansen'Christensen,
Andreas Schmidt og Jørgen Lund.
Der foretoges besigtigelse af de pågældende arealer. Det oplystes

herunder, at hele voldstedet herunder også parcel 474/154 var fredet i
henhold til § 2 ifølge deklaration, lyst 22/2-1955.

Herunder erklærede Peter Hansen Christensen og Andreas Schmidt
sig villige til at tåle fredning af de dem tilhørende arealer, medens
Jørgen Lund ikke kunne indgå på nogen fredning.

Magister Stiesdal frafaldt for tiden fredning af Jørgen Lunds
arealer, der er beliggende øst for landevejen Broager-Nybøl.

Nævnet forhandlede derefter i Smøl med fornævnte Asmus Poulsen,
der erklærede, at han ikke ville kunne indgå på fredning af noget ham
tilhørende areal. Han erklærede , at han for sit vedkommende ikke havde
planer om bebyggelse på arealerne ved Smøl vold og heller ikke om at sæl-
ge byggegrunde, men han ønskede ingen klausuler på sin ejendom. I tilfæl-
de af fredning forlamgte han erstatning, men kunne ikke udtale sig om
hvormeget.

Forhandlingerne fortsatte herefter på Centralhotellet i Broa-
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Broager, hvor de på Smøl Vold mødte, bortset fra Jørgen Lund, var tilstede.
Her mødte også det lokale nævns medlem, førstelærer Jens Chri-

stensen Brock, Skelde.
Magister Stiesdal begærede kendelse afsagt vedrørende fredning

også af det Asmus Poulsen og hustru tilhørende areal.
Peter Hansen Christensen og Andreas Schmidt forbeholdt sig øko-

nomisk ligestilling med Asmus Poulsen og hustru.
Nævnet var ensstemmigt af den opfattelse, at smøl Vold som for-

tidsminde måtte tillægges særlig betydning.
Af nævnet afsagdes sådan

KENDELSE
Idet nævnet må være enig med Nationalmuseet i, at smøl Vold

må anses som et fortidsminde, der må tillægges særlig betydning, vil
Smøl Volds omgivelser efter Nationalmuseets begæring i henhold til na-
turfredningslovens § 2 være at frede således, at der indenfor en omkreds
af 100 meter fra fortidsmindet ( grænsen mellem parcel 474/154 og 155 kort-
blad 1) ikke må opføres nogen bygning, foretages beplantning eller anden
foranstaltning, uden at Nationalmuseets og fredninesnævnet for Sønderborg
amtsrådskreds's formænd har samtykket beri.

Fredningen omfatter dog kun arealerne vest for landevejen Bro-
ager- Baså nemlig arealer af :

parcel 475/154 kortblad l af art.nr. 14 af Smøl ejerlav, Broag~r
sogn, tilhørende gårdejer Asmus Poulsen og hustru Elvine Dorothea, født
Jensen,

Parcel 7e og 71 kortb~åd 4 af art. nr. 7 og 152 af Skodsbøl
ejerlav, Broager sogn, tilhørende gårdejer Andreas Schmidt •

Parcel 556/154 kortblad l af art,ræ. 74 af Smøl ejerlav, Broa-
ger sogn, tilhørende enke fru Laura Christensen, f. Callesen, i formuefæl-
lesskab med Peter Hansen Christensen samt

parcel 557/154 kortbald l af art. nr. 121 af Smøl ejerlav, Bro-
ager ~ogn, tilhørende andelsselskabet Smøl vold.

Idet der på grund af arealets beliggenhed udenfor bebyggede om-
råder, dets fald og dets beliggenhed, forsåvidt anrår adgang til amtsvejen
ikke indenfor en overskuelig tid kan forventes bebyggelse af de pågældende
arealer, og idet servitutten ikke er hinder for landbrugsIDæssig udnyttelse
af arealerne, findes servitutpålægget ikke at medføre nogen værdiforrin-
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gelse af ejendommene. Der kan herefter ikke tillægges ejerne erstatning.

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

Smøl Volds omgivelser fredes som ovenfor bestemt.

A. Blæhr.
formand.

/ H. Christiansen.
J. Christensen Brock.

,Kendelsen blev oplæst.
Peter Hansen Christensen, Andreas Schmidt samt de mødte repræsentan-

ter for andelssekskabet Smøl Vold erklærede sig indforstået med kendelsen
og frafaldt forkyndelse heraf.

Mødet hævet.

A. Blæhr.
formand.

forsk. navne •
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