
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Mtr. nr., ejerlav, sogn: lOOh Aker
(I København kvarter)

el/er li de sørKIer/ydslce lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel:

Købers } bo æl:Kredltors p

Gade og hus nr.: Anmelder:

Efter at den på vedhæftede kort optegnede del af Graneli Matr.
no.196bb m.fl. af Åker sogn en Højlyngsejendom, som den i 1923 afdøde
plantør-Chr.Kofoed opdyrkede og tilplantede, er bleven sat i stand
ved rydning og beskæring i træbestanden, ganges afkantning m.m.,samt
afmærket ved skelsten, skal denne del af ejendommen være et fredet
minde om Hans Chr.Kofoed.

I den anledning erklærer jeg undertegnede gdj.Chr.Kofoed, den
gamle plantørs sØnnesØn, og nu ejer af Granli, følgende på mine egne
vegne og mine efterfølgere på gården eller del deraf:

Jeg forpligter mig til at holde det fredede grund stykke i den
nuværende tilstand. For udførelsen af dethermed forbundne arbejde Ø~
sker jeg ikke at modtage noget vederlag, men Granlis ejer kan over~-~.
~Bornholms amtsråd med et halvt års varsel frasige sig den nævnte
forpligtelse, og amtsrOdet overtager derefter vedligeholdelsen. Intet
træ på det fredede grundstykke må fældes eller beskæres uden samtykke
af bestyrelsen for Granli-fondet. Jeg lover såvidt muligt at påse,
at vejviserstenen ved hjørnet af Åkirkeby-Neksø landevej og vejen til
Granli, mindestenene på det fredede stykke og på en klippeflade om-
trent nord for haven samt stenbænken indenfor den gården nærmeste
låge med den i bænken indhuggede versindskrift ikke Ilder overlast og
til i forn'dent fald at gøre indberetning til amtsrådet.

Der skal for alle og enhver være fri adgang ad fornævnte Graneli-
vej gennem gården til den fredede grund og for deltagere i møder på
Graneli fri adgang til ejendommens hele grund efter nærmere aftale
med Qg anvisning af ejeren.

-------Læst 20/5 1925.
Genpartens Rigtiglzed bekræftes.
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