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REG. NR. Reg.nr.

513-1-1
FREDEDE AREALER

Kommune: Gråsten
Sundeved

Ejerlav: AdsbØl
NybØl

Matr.nr.: l
9

Lokalitet: "Hundkjær" voldsted i NybØl.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-13-77
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse (A400/76) af Geodætisk Institut.

Kort nr.:

Bekendtgjort:

~~~~i~
Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: 800 m2e Interessezone: I (landområde af største interesse)

30.6.1964

Skala: 1:25.000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold : Private
Påtaleret:

5.9.1977

1211 I NV

Formål: Sikre fortidsminde.
Diverse:

Indhold:

på dette fortidsminde må der ikke opfØres bygninger af nogen art. Det skal til sta-
dighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning,
plØjning, beplantning, bortfØrsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og
affald eller på anden måde forstyrres. Græsning er forbeholdt ejerne og den herfor
nØdvendige pløjning er tilladt.



Art.nr.l
Adsbøl
Adsbøl sogn
Lundtoft herred
Aabenraa amt.

hr. gårdejer Jørgen Kaad
Holbæk pr. Graasten.

Fredningsafdelingen
jr.nr. F.1532/64 Op/ipa

Et voldsted, bestående af en uregelmæssig formet banke, der mod
syd begrænses af Nybøl Nor, mens den til de øvrige sider er afgrænset
fra det omgivende terræn ved gravsænkninger. Banken, der måler ca 100 x
80 m med størst udstrækning i nord-syd, ligger hen i græs. Det samme
gælder de noget udpløjede grave
På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen
art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, ud-
jævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortføDsel
af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen
anden måde forstyrres. Græsning er forbeholdt ejeren og den herfor nød-
vendige pløjning er tilladt.
Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge.
Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes
angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitut-
grænser.,

Nation~lmuseets fredningsafdeling den 30.juni 1964

P.V. Glob



J, Art.nr. 9
Nybøl
Nybøl sogn og herred
Sønderborg amt

REG. NR. .3 J~~-

hr. gårdejer Mathias Petersen
"Rundkjær" Nybøl

.!redning.afdelingen
jr.ar. ,.1532/64 Op/1pa

,
Et voldsted, ~estående at eD uregelma ••lg tormet banke, der a04

.yd ~egraaae. at B7~øl lor, mene den t11 de øvrige aider er afgraaeet
tra det OmsiTel1deterran "f'edgraTalUlkntqer. :Banken, 'er mAler e. 100 x
80 • med atørst ud.trakning 1 nord ••yd, ligger hen i græs. Det .am.e
fælder de noget udplø3ede grave

,
, ,

lå dette fortldsainde må der således ikke opføres '~ygninger at nogen
art. Det skal til etadighed henligge l1dyrket 0& må ikke t~erne., ud-
jæTnes eller _eskadigee Ted graTn1ng, ple3ning, øeplantning, Dortr.~.el
at 30rd og eten eller tiltørsel af jord, sten og~affald eller pi AOal.
and.n måde beskadiges. Græsning er forbeholdt ejeren og den hertor DØd-
T••dige pløjning er tilladt.
Ked ejeren. tilladelse kan nationalmue.et lade tortidsmindet un4.r.~le.
Det areal, 4er e~ underkastet ovenstående trednin&sbestemmeleer, tinde.
&alivet på vedfø3ede kort, hTor det omgiv •• at de der anfer~e serTitut-
g%'IBaøer.
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.atioDflau •••ta tredningaatdeling den JO.~un1 1964

P.V. flOD
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Serp-/,tu.t!lrr:enol'epdfiJrt a/rUltet
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