
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
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Lokalitet: Højen "LyshØj "

le Kommune: Fåborg

Sogn Brahetrolleborg Reg. nr.: 431-02-01

Ejer Privat
e Areal,e

Fredet FN 2/5-1924

•
Formål Bevaring af hØj.

Indhold Højen med derpå værende træer og buskads fredes. De~ omkring
højens fod liggende buskvækst med sten må ryddes indtil højens
fod.
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Protokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amt.
-----00000-----

Aar 1924 den 2. Maj holdt Fredningsnævnet Møde paa Murer og
Husejer Frederik Hansen Jørgensens Ejendom i Egneborg, hvor da foretogef

2/1924 Spørgsmaal om Fredning af en Høj - eller mulig
Gravhøj- Lyshøj kaldet paa Egneborgs Jorder.

Mødt Var Forstander Kristensen Randers og den stedlige Repræ-
, sentant for Fredningsnævnet i Brahetrolleborg Sogn Pastor Clausen samt

Formanden.
, Murer og Husejer Frederik Hansen Jørgensen, der havde lovet

at give Møde, mødte ikke, da han var optaget af sit Arbejde i Faaborg.
Derimod mødte Frederik Hansen Jørgensens Hustru Christine JØ1'-

gensen.
Formanden fremlagde Skrivelse af 4. Marts d.A. fra Pastor Clau.

senjSkrivelse af 2. Marts d.A. fra And. Nielsen, Kildevæ~ og Hans L.
Aagaard samt Skrivelse af 14. Marts d.A. fra Turistforeningen for Faa_

l

borg; idet han bemærkede, at han først havde modtaget sidstnævnte Skri_
velse den 12. April d.A.

Frederik Hansen Jørgensens Hustru bemærkede, at hun og hendes
Mand er enige om, at de ønsker den paagældende Høj bevaret og med samt
de paa denne groende Træer og Buskvrexte.Hendes Mand ønsker blot at bort. I

fjerne de Buske og Sten, der ligger udenfor Højens Fod. - Saavidt hun
ved ønsker hendes Mand kun at fritages for at betale Skat af det eventu_

I

elt fredede Omraade.
Fredningsnævnet afsagde derefter saalydende



1_

Kendelse.
Højen "LyshØj" paa Egneborgs Jorder med derpaa værende Træe_\~

Buskads vil være at frede. - Det omkring Højens Fod liggende Buskvæxt uodd
Sten maa·ryddes - indtil Højens Fod.

Tinglysning om den skete Fredning vil blive foretaget.
J'. Chr. Clausen. J.P.Kristensen Randers. J. Nielsen.

i"

SarrnneDag indfandt Formanden og den stedlige Repræsentant
Fredningsnævnet Pastor Clausen sig paa Murer Frederik Jørgensens Arb~
plads ved Faaborg.

Murer Jørgensen erkl~er, at han er enig i, og at
hans Ønske, at den ommeldte Høj fredes,dog at han ønsker sig
at betale Jord-Afgift af det fredede Omraade. Hvor stort dette blive
kan først senere konstateres.

J. Nielsen.

,I, ------00000-----
" '

t ,
Udskriftens Rigtighed bekræftes.

I:

den 27. Februar 1937.

'l

Gratis i Hh. t~~. ~
om Naturfredntng.(' _~ I
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sammenfaldende med Skel

ikke sammenfaldende med Skel _. -' -
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Terrain af
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Direktoratet for 1'o\atrikulsvæsenet

JtzI~J
MultstokJlorhold: /."#000

2


	Forside
	Fredningsnævnet 02-05-1924
	Bestemmelser

	Kort

	Reg: 
	 nr: 00124.00

	Navn: Lyshøj
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 02-05-1924
	Forslag: 


