
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

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

B213360
Rektangel
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OVER FREDNINGSNÆVNET>



REG. NR. o o \ l \ .o c o
Reg.nr.
513-2"4

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Bækken Matr.nr.: 5

Lokalitet: Skovskrænt ved RØnshoved bugt
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-35-77

..

- -'

e Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato:

'tit Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse:e Interessezone:

28.4.1923

26.10.1923

Skala:l:25 .000

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 23.3.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Privat
/

Påtaleret:

I.,

Kort nr.: 1211 I SV

Formål:
I (landområde af største interesse)

At bevare de på skrænten stående træer
længst mulig samt fremme ny opvækst
på det afdrevne areal. Diverse:

Indhold:

Ejeren er fremtidig udelukket fra at foretage anden hugst i bevoksningen på
arealet end den, der måtte blive anvist af statens tilsynsfØrende med de private
skove i Aabenraa amt.
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U cl s k r i f t

af
(,verfreclnirlgsn"'3vne ts F'1rhand l ings - ')g Kende ls es yJrot oknl.

Aar 19?3 den 26. (Jkt 'ber afsF.'gde ()verfredningsn..clvnet f~)lLSCnde
Kendelse i S~~Gen anc;acende Fredning af en Sk )vsJ.~.r'tmt ved
Rønsh )ved Bugt i Bæk;{en, Rinken::Bs S "gn, f '1r,:-~lagt i Henh,)ld til

~2tJrfredningsl 'vens ~ 16.

Fra Panthaverne i ~jend 'm'nen }rllnd1,) 'cen f'r 3Bk'"en Bind II B13d
34, Sønderjyllands Kreditf,rening og F 'lkebanken fnr Als '1g Sundeved,
har uverfredninGsn.3vnet t j l ve j ebragt Srkl':8rin2,er '1m, at dan af Fred-

nin6sn~vnet afsagte Kendelse i Forh'11d til dem skal hove somne Rets-
virkning, snm nm de havde v~ret behørigt indvarslede til det i Potur-
frednings l 'vens § 8 ,Hnhandls0 e r,~øde.

rJed denne Bemærkning og iøvrigt i Henh'11d til de i Frednings-
n::rJvnets Kendels'3 (-.mførte Grunde vil d.enne være at stadfæste.

Thi be stem''l8S :
Den af Fredningsn~vnet f'r Aabenrca Amtsra~d8kreds den ~8.April

1923 afsagte Kendelse 3ng~8ende Fredning af en Sk 'vskrBnt ved Røns-
hoved Bugt, b(; liggende paa .2; j erld nmmen Crun.d b 'gen f f)r Bækken Bind I I
Blad 34, stadfwstes.

Udskriftens Rigtighed bakr ftes.
lNel'freclningsn.cvnet, den ?6. 'Jkt ,bel' 1923.



UD3KRIFT l' ------._..r, ,
. 0 ~.

af
(eOrllandlingsprotokollen for FredningsntJ;;vnetfor l1ciJenr-..a A.:mtsraadskreds.

I--

Aar 1923, Lørdagen den 28. April Fm. Kl. 10 samledes Fred-
ninssnævnet for Aabenraa Amt paa Gaardejer Jørgen Boysens Bopæl i
Bækken ved Rinkenæs.

r'::ilstedevar ...............................
N~vnet afsagde derefter saalydende

K e n d e l s e :
De Gaardejer Jørgen Boysen af Bækken tilhørende, umiddel-

bart til ~lensborg Fjord beliggende, skovbevoksede Parceller, Nmnre-
ne 127 og 128 paa Kortblad 2, Artikel Hr. 5 - henhørende under Ejen-
dommen, indført i GnL."'1dbogenfor Bækken Bind II Blad 34 - vil være
at frede i Overensstemmelse med de i Lov Nr. 245 af 8. l',iaj1917
givne Regler.

Ejeren er fremtidig udelukket fra at foretage anden Hugst i
Bevoksningen paa dette Areal end den, der maatte blive anvist af
3tatens J:ilsynsførende med de private Skove i Aa~)enraa Amt, og skal
det være en Rettesnor for nævnte 1ilsyn, at ~ensigten med Hrednin-
gen gaar ud paa saavidt gørligt at bevare de paa Jkrænten staaende
Træer det længst mulige samt fremme ny Opvækst paa det afdrevne
Areal.

I Ers I,atning for fremtidig Afsavn af Brændselshugst og
Indgreb i Ejerraaden tillægges der Ejeren et Beløb een Gang for
alle af 600 RI'oner.

Saaledes passeret.
bødet hævet.

Chr. Andersen
Formand

A. IVIichelsen Bruel

J. Noysen H.P.Hanssen
/Gerhard Jensen
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