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Reg.nr.
503-4-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Bov Ejerlav: Gejlå Matr.nr.: 5

Lokalitet: Gravhøj i Gejlå
J.nr.: F.N. j.nr.: 100/59 O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-22-77
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Reproduceret af Sønderjvllands Amtsråd med tilladelse (A400/761 af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 IV NØ
Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato:

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse: 12.000 m2
Interessezone: II (landområde af stor interesse)

9.5.1969

Skala: l:25.000
Sagsrejser: Fredningsnævnet
Kort udarbejdet dato: 16.3.1977
Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
PAtaieret: Fredningsnævnet og

NationalmuseetFormAl: Hindre stengravning •

Indhold:

Diverse: 7.11.1968 udfærdiget dekla-
ration hvori ejeren erklæ-
rer sig bekendt med, at den
på ejendommen l'iggende grav-
hØj som jordfast fortidsminde
er fredet i henhold til § 2
stk. l i lovbekendtgørelse
nr. 194 af 16.6.1961.Indhold:

Arealet må benyttes til sædvanlig landbrugsdrift, men må ikke beplante s med træer eller
træagtige vækster, ligesom det ikke må bebygges, herfra er dog undtaget landbrugsbygninger,
herunder aftægtsbolig, men opførelsen af sådanne bygninger må ikke påbegyndes forinden
bygningstegninger og beliggenhedsplan er godkendt af fredningsnævnet.

~l Der må ikke anbringes skure, boder, campingvogne, master eller andre skæmmende indretninger.
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Art. nr. 5

Gej lå e j er/lav
/

Holbøl sogn

AKT: ;c :}.\~ %.
Anmelder : REG. NR. 50~Y
Fredningsnævnet for Aabenraa
Amtsrådskreds, Dommerkontoret i Aaben-
raa.

Uuskrift

a f

forhandlinecprotokolleTI for lluturfredningsnævnet

for J,..8"benrml Qrntsrt':~clukreds

--00000--

Ar 1969, Jen 9. maj nfoi~e3 af naturfrednin~Gnævnet for Aabenraa

J. nr. 100/59 Sag angåonQe frodnln~ af f~~V-
art. nr.

L<-·rdejer

~IicolGj Uu.n:.::on, vejlå,

St11yJ end e

k e li d e 1\ G 8:

:t'oranlediget af, at en entreprenør i 1959 påbegyndte ste~grav-

ning llled m,lukinkraft på ejcndOI.lL'lE:mart. nr. 5 Gejlå ejerluv, Holbøl

80~n, tilh~rende gårdejer Nicolaj Hansen, Gejlå pr. F~rhus, hvilken

ejenuom er b<::liccende Dot t'or Oksevejen, sLiledes at ejendol";I1TJ.ensvcst-

8};:e1 g::':\.2nser op til Okseve j eno in(lle dta nL8vuet frednings sag, del s p~i

grund dJ..' f:.: ,j end omIIlens"beliggcmhe~., d eIs fordi der pLLe j ondorn:'D.en,imellell

denne;...;b,~'cni!1gea;' og v<::,jen i en afstClnd 81' ca. lo metor fra skellet,

finde;.; en ret velbevarl~t cravhøj - registreringsnuumel' 430Q: 3 -o

"0.nd("rl'orhandJ j.ngerne :ned ejeren ae: entreprenøren blev der opnået

enithed om, at eravnin~en ukulle foretaees p& en sådan måde, at der

ikke opstod fare for, ,)t {',r~vhøjen blev beskadiget, licei;)om der blev --.."

truffet aftale Oln vlan8ring, rl;~r HdgrClvnincen yur sluttet.

UnCier gro.vL:urbt;jdet h;jr nævnet foretup;et flere besigtigelf:.1er for'

at leon trollore, a l; urb(; j d8t blev gennellli'0rt i overens~~ temrnelse med den

:.... ") ,r.L , r'rri
t. I\)' <.' , J( •• I . ~:: / ~'!:-..'-L.2:.....-:1;_!i- .

• -r''O ....- l~ ......... • -:; "'ll.~." 'T'.;rn'" _ •• -



trufne :11' l;ule.

Eftl~r' u.rbe,iuets dfslutning har nævnet under en erLnelig for-

e .hRudlillt': med e j crun ud l'orme [j .f'reuninc;slJe 8 telJl..IG] 8ernc; ~"':~11e(j e}J:

"Af d e e j end'ommen ti lhørend e arealer øst .L'or Okc;E.;vej en (arr:.t:.J-

vejen Bov - He11l'vud) f8c(Jd(~1~1Jngde cao 20() meter, frL;de:..; (;n br:.etnrne

i 60 1::'2 Lers dybde regnet l'rd vejmidteno .,.\..1'ea1e1'ne må benyLtcs til

~)L~;CvClnligLil1dbrugsdrift, men må ikke bep1dntes med træer eller

tr2a~Lige vækster, ligeuolu de ikke rn0 bebJ~eeso Det uk81 ligele-

d 12 S v~cre -".~()rbuat (. t anbr_lll~,F; sh..ure, bod er, campingvoc;ne, ml"; }Jter

ell(~r Clndre sl:u.'nl!.IC'!ldeindretninger.

_ ai'tao.; tGbol ig, men op:~'ørc18e al' SLtdi-J,l1f1ebygnin.:.r,E:'r må ikke p:'il.Jegyn-

Jes, forinden bycnin€,;uteE~ni!lg o~~ be !.i,:~f;enherls[)Lm er F;o(r~cendt Ql,f

i'rednin2Jmwvne'L o :Jet vil bI i vo krtDvet, a L eventuelle nybYlsniJ1c;er

plc~C8res siAlc(,e~, at de ik}=e h.i;ldrer nucif;tcn fra Oksevejen ned

over gruVh)jcllo'l

b:jeren har l un (jen '7 •. dover'lbcr 19«; une erGliTc:'vt: L detlar:J.-

• I tion erLJ'ir8t ::.lig bekendt JI1Cd, flt den P:', e;jenc:Jo1ilIlH;;!1 liL2~ende gr8.v-

høj som jordfåst forticJGlJlinde er fredet i henhold til' ~ 2 st:c. l

i lovbekendtgørcl~e nr. 1~4 af 16. juni 1961, s&ledes at der ikke

indenlor en olld<r,lds af 100 meter fra højen kun ske bobycgeJ ~e,

beplJotnine eller ændringer i terrmnet ved gravning eller opfyld-

ning1 eller andre foranstaltninger) der i væsentlig Grnd kan vir-,
k~ skæwmende eller ødelæggende p\.'i gravhøjen, og ejeren har i'or-

pligtot sig og efterfølgende ejere til at drage omoorg for, ut

b0jen og de tilstødende arealer i en omkreds af 5 meter fra

højens fod henligger gr~sklædto

. P~taleret med hen8yn til de anførte bestemmelse~s over-

holdeIse skal. tilkomme fredningsnævnet for ~abenrua amtsrådskreds

og NationalmufJp.et hver for ::d. g.

~jeren har i samme deklaration,godkendt de af nævnet ud-

formede l'rednine;sbesternmelHer og er indforstLtet Il~edt at de ting-

. .. ~...,\t ,.,~..



lY_1l'}1p<.\ l1dIlS ejendom mod en erstatnJng stor 1.800 J:r. at forrente

e
I

JDed7~(l :\rlj (!, rente fra den 7. nov'e1llber 1961:) til betaling sker.

lfa tlonalmuscet har l skrtve]~ be 'af 9. j unuar 19G9 til Ministeriet

for hu.lturelle Anliggendor godkendt fredning~bestelllll!elserne.

Næv11et godkend er det i:3åledes freIllt~a tt e el':Jta tn in~skru,v og be~-.Jtem-

rlGr, at f:reanlngen }]8reJter gennemfør0;s ptl de ovenfor c:mf0rte vilkCJ.r.

Påtaleret med hensyn til de anførte bet1temrnelsers overholdelue

skal tilkomme fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds og Eational-

museet hver for si~.

s: h i b e B t e ro ID e s:

i)0n ~..:0rde j er lTicoLlj llunsen, GejHl pr. iårhus, tilh0rend e e j endom,

:J.rt. nr. 5 Gejlå, llolbøl u°p.;n , fredes i overens:.:1ternJ1lelue med det ovenfor

anførte.

~ll lod8ejer8fi betules en erstGLnlng atol' 1.800 kr. at forrente

r· ..J.u amtsfonu o.:~ den i cJ.llltSl".ld:::>kredE:enbc:Lit -eride købst8dl~0 JllUne efter

iolketal i henhold til den senest orfen~li~,~jorte folketælline.

v. ~jeding-Thisted Jacob Cl. Hansen

--00000--

Udskriftens rigtighed bekræftes

Beeæres tinglyst ~å art. nr. 5 Gejlå ejerlav,
I

Holbøl sogn.

t.··-'d"- C' ......l I ~ "Jn9vn,-~Nn':l
for AaLJerraa amtsråd:;kredc

, den 21. juli 1969 .

P.n.v.

V. Or1-f ~tw,rfwt lt el
V.Gj~ing Thdsted,

formand.

--------_.. ~-~ ~~~"..,. - ,'---------------_.
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it'11ftsfri itl,.
lov Dr. \'h) /l9~? .
Efter afgiftslQ?ene
~14nsvares ~ - kr.,

Indført 1 tinglysn1ngl9dagbogen for ret·
ten iGrå9ten, cL 2 3 J ULI" 1969
Dqgbog Uf. '~'l q. lo
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