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REG.NR. _ JLf {
Reg.nr.

513- 4-1

FREDEDE AREALER
Kommune: Gråsten Ejerlav: Gråsten gods

lokalitet: Hjertehøj i Gråsten

J.nr.: F.N. j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-7-77
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Kort nr.: 1211 I NV

Bekendtgjort:

Fredningsnævnets kendelsesdato: 30.5.1925

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: I (landområde af største interesse)

Formål: Sikre udsigten til HjertehØj
I,'
li

Indhold:

Matr.nr.: 126

O.F.N.j.nr.:
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Stjernegr.u
_I

-_.-

Skala: 1:25.000

Sagsrejser:Borgerforeningen af 1920

Kort udarbejdet dato: 29.3.1977

Kort revideret dato:

Kort revideret dato:

Ejerforhold: Staten

Påtaleret:

Diverse:

Arealet skal henligge i permanent græs indtil en linie trukket 80 m nord for
HjertehØj, parallelt med den vestlige (nordvestlige) grænselinie.
Ejeren skal i en bredde af l meter vedligeholde den nuværende offentlige gangsti.
Offentligheden skal til enhver tid have adgang til Hjertehøj. Den bestående be-
voksning undergives tilsyn af Gråsten Skovdistrikt.
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-
FrGiningSnlfVnet for AabeYU'i.1O. ll.1nt til 1I;'j.l::; pn8 Hot 31 "G1'3::1[jter:" i

f "
Gl'<..:' ~·tcm •

ring hf 13o:c[;ul'fJrenii'12..:nr..f 19::0, CraarG':m.

.\ Til Stede var Formanden. DommerChr. Ander sen, Aabenr aa, (iet
< <

af Aabenraa .Amt udpegede Medlem, Folket1ngsmand H. P. Hanssen, Aabenraa, <

og Graast,en KommunesRe:præaentant i 1-'Jævnet) ihv. Lærer Holm, Graasten.

Som Nævnets Sekretær 1'Ungerede Dommerfuld.mlgt ig Gerhard,
:_Jensen, Aabenraa,.

Endvidere mødte for Borgerforeningen dennes Bestyrelse

ved Formanden Grev Moltke, og Medlemmerne,~yrlæge ~old Christensen,

Trafikassistent Thygesen, Postmester Schjelleru,p og Redaktør LUdvig,
sen, alle af Graasten •

Skovrider Lindskov Christ iansen. Graasten, var efter An ..

• PlP!iP).,p,& J3.J. Næm~t mødt...fpr Statsskovvæsenet •

Endelig var tilstede Sogneraad.s-formand.. Jakobsen,_ Graa. !!'O.

sten, og Amtsvejinspektør Dalsgaar~, ibd.

Der fremlagdes et Anclragepde .fra Borger foreningen a f 16.

Juli 1924.•

, ... " ...• , .. Formanden b.emærkede, at Nævnets Medl~er_ sammen med

Skovrider Lindskov-Christiansen og Dyrlæge. Kold. Christ ensen. som.Re ...

:præsentant for Borger foreningen allerede den 30. Juni f. A. havde be-

sigtiget de forskellige i" Andragendet ~te Steder. hvor Fredning
,

ønskes foretaget •

N~1et og de mødte forhandlede derefter de rejste Spørss-



l maal særskilt Bomfølger :

1. H,iertehø,i ofZtden omli.fiPie:mte-Mark-1l!6d- de paa denne værende Træ -

gruwer •
Fredningsnævnet og de mødte foretog paany Besigtigelse af

det Areal, som der var Tale om at frede •

Nævnets Medlemmer var med Borgerforeningens Repræsentanter

og Skovrideren enig i, at Arealet bør fredes i følgende Omgang

Hele det rLledGræs bevoksede Terræn beliggende øst for

Hjertehøj imellem den saakald te IIDyrehave II og Landevej en Graasten-.
l

Aabenraa, Aamt Arealet vest ( nordvest ) for Hjertehøj til
(

selinie, trukket fra en a f Slcovrideren a rmærket større Eg

voksningen i Dyrehavens nordvestlige Udkant og til den ved

te Landevej staaende l' Telefonpæl syd for de.t nye Skovfogedhus.

Af Hensyn til den proj akterede nye Amtsvej maatte Amts - ,

vej inspektør Dahlsgaard foreløbig tage Forbehold paa Amtsvejvæse -

nets Vegne indtil en Forlægning af den nye Vej længere mod øst
,

Følge af Fredningen var godkendt af Amtsraadet •

.:~ ,Formanden-bemærkede, at da det var oplyst,

der, saaledes· agtes fredet, henhør,te under Graasten Hovedgaard,

saa underDomæneforvaltningen, vilde det være nØdvendigt, inden end

lig Kendelse angaaende Fredningen kan afsiges, at optage en For - 'Ii
",

handling med Domæneforvaltningen og med Brugeren., Forpagtæ P. Ma"

thiesen.

Endvidere bemæ;rkedeFOrmanden, at han nu vilde lade

ommelcite Areal opmaale ved Sti f'tslandinS:J.)ektøren i Aabenraa, Baal

des at den endelige Forhandling omKendelsens Afsigelse dere Gter

kunde finde Sted •

............. .............................................
•••• •• • • 'co·· ••••••••••••••••••••

\ .
Sagen 1øvrigt Udsat, •

Mødet hævet Kl. 12,05' •. 1 ,',

Chr. Andersen H. P. Hanssen J. Holm

•••• et- cl •••••••••••••••• 1(1 ••••••••••••••••••••••••••••••••

.... • • • • • • • • 1."'" ...
,

"' .
Aar 1925',den 30. Maj Form, Kl. 10 t samledes Naturfred

ningsnævnet for Aabenraa Amt til Møde paa Hotel "Graasten", hvor da

foreto[5es
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Fortsættelse af den under 2. Februar d.A.
I

behandlede Sag angaaende forskellige Na -

turfredningss:PØrgsmaal i Graasten og Om-

egn

'XUstede var Formanden, DbmmerOhr. Andersen, Aabenraa, de~

af Aabenraa Amt udJ)egeJe Medlem, Folketingsmand Ho P. Hanssen, A.aben -

raa, og Graasten Kommuile.a.Re;præs.entanti Nævnet, fhv. Lærer Holm,Graa-

sten.,

'Xi1stede var ligeledes Skovrider Lindskov Christiansen,Graa-

. sten.

Mødt var endvidere Domæneforyalter :Refshauge for Domænefor-
<

valtningen i de sønderjydske ~andsdele, sam.t For:pagter P. Mathiesen,

, Graasten Hovedgaard •

, .1. S~~ ~aaende ~~ertehØ~.

Formanden bemærkede. at han fra Amtslandinspektøren havde
I

mOdtaget, l Kort. paa hvll1cet det Areal var afsat. der paatænkes fredet.

samt at. Sagen havde været forelf3-gt Domæneforvaltningen til Orientering

, fØr Mødet i Dag.

Domæneforvalter Refshauge bemærlcede, at der fr."aDmænefor -
( .

':valtningens Side intet vides at erindre mod den. paatænkpe Frødning

af det omhandlede Areal i den :paa Amtslandins:pektf-tt'ens Kort af B. 4.
. I

J 1925 viste Udstræknin~. dog at han henstillede. at det fr."ededeAreal,
, udstykkes som.særskil t Parcel og over føres til nyt Grundbogsblad •

Forpagter P. Mathiesselt erklærede, at han for sit Vedkom-

mende som Forpagter a f Graast en Hovedgaard. hvprunder det omhandlede

Aroal henhører. var villig til Uden Erstatn1ng. saalænge hans For -

pagtning vedvarer ( foreløbig indtil 12. April 1930 ) at lade Area -

let henligge i permanept Græs indtil en Linie. Bo, m.nQ:oåV8st for Hjer-

.. tØhøj.,~~.~t,ban 1kke.ønskede.at.paatag~"sig.npgen.Forpligt61se i

saa Hense~nde fprsaavidt angaar. den. ~el, .der . ligger _mellem, den. tast

satte Grænselinie og en L1nie trUklCet parallelt hermed 80 m. nord -

vest for RjertehØj. F0r:Pagteren erlclærer i Forbindelse hermed. at han

ikke paatænker at omlægge den Del a f Arealet. over hvilket han far ..

beholder sig fru Disposition med Hensyn til Dyrkningsmaaden. fra Græs

til anden Afgrøde, men at han kun 1k1cevil være bundet isme Dispo -

s1tioner ,.

Nævnets Medlemmervar enig om, at der ikke kUnde være



o

'noget til Hinder for, at det omhandlede Restareal er Genstand for

'Forpagterens fri Dispositioner med Hensyn til Dyrkningsmaaden

, ''Forpagteren erklærede sig :indforstaaet med, at han alene

har fri DisIlositioner med Hensyn til Dyrkningen, og var klar over,

at han ikke maa oPfØre Skure, Lader eller lignende.,
Der a fsagdes saadan

K e n d e l s e :, . ~ w

Det omkring Hjertehøj beliggende Areal af Parcel Nr. 6

•»aa Kortblad 4 vil i Henhold til,§ , i Lov omNaturfredning af 8.
,. 1917 være at frede i følgende omfang: ModSyd, øst og Nord

nes Grænsen af Parcel 6's Græmselinier, modVest af en af Amts -

'la..~S:P&ktøren paa Terrænkort af 8. April 192, med rødt

Linie.

Det fredede Areal Udstykkes fr'a Parcel Nr. 6, betegnes

med særskilt Parcel-Numer og overd'øres til nyt Grundbigsblad •

.~ Arealet skal henligge i permanent Græs indtil en Linie

~trukket 80 m. nord for Hj ertehøj, parallelt med den vestlige ( no

vestlige ) Gr~selinie •

, ',Det paalægges i Henhold til Lovens § " sidste Stykke,

. j fr. § l;: 2' Stk. Domæneforvaltningen i en Bredde a.f l Mater at v,

.ligeholde den nuværende Offentlige Gangsti, der fra Graasten-Aa.b

iraavejen over Hjertehøj fører ,til Dyrehave, saaledes at Offentli

. heden til, enhver Tid har fri Adgang til Hjertehøj •

. '- Det fredede Areal undergives Tilsyn af Skovrider

skov Chris tiansen, Graast en •

.... '..' Godkendt a f Domæneforv~l tningen og ForpaBteren ved

- " 'tTnderskriif't,,t li -Protokoll en •
,
d, . P. J. Refshauge P. Mathiessen

L : i'L· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,•••••

: .•.......,~.....••.•......•• ~ .
• •

- J
•

Kødet hævet Kl. li"O Formd.•
,~. Chr. Andersen

dL :r •. Holm •

,
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stempel r;ru i H~t. Lov,Nr. 24:5/1917 ,§ 2? •

MOdtaget 19/3 1926 Y~.lO* Fm.
GrJ.bgsk. ,Graaeten !Bilag.258~2582 Boysen

DEKLARATIon------------~-------.-
Ved Naturfredn1ngsnævnets Kendelse af 3(;,Maj 1925 er

det 1 OVerensstellJwelse mel §§ l og 5 i Lov omNaturfredning af 8.

Maj 1917 bestern~, at et nærmere betegnet Areal, der senere i Hen -

hold tU Kendelsen er Udstykket som Parcel 12/6 af Kortblad 4.,

Jordelag Graasten, vil være at fred.e i følgende Omfang ~

l. Parcellen skal henligge i :permanent Græs med Undtagelse a f den

Del a f sammet der ligger nord for en Linie, trukket 80 m. nord

for den :paa Parcellen liggende. saakald te "Hjertehøj ", :parallel t

~ed.Parcellens,vestlige ( nor4vestlige ) Grænse. SidBtnævnte

Areal er Genstand for Ej erens e1l,er Forpagterens trie 81s])06i -

tiolilJer med Hensyn til Dyrkri:l.ngsmaaden•

Offåntl1gheden har til enhver Tid fri Adgang til "Hjertehøj ",
t

" og Ej eren skal 1 en Bredde 8;,f l m. vedligeholde den :paa Parc ellen
.

værende Offentlige Gangsti, der fra Amtsvejen Graasten-~abenraa

aver "Hjart ehøj" fører t 11 Dyrehave •

3. Den bestaaende Bevoksning undergives Tilsyn af Statsslcav.rideren

i Graasten, og bevares, evtl. fornyes ved dennes Foranstal1ining.

Det fremgaar a f vedhæt'tede Udskri ft, at ovenstBaende

Fredningsbestemmelser er gOdkendt af Forpagteren og Domæneforvalte-. ,

ren for de sønderj ydske Landsdele somRepræsentant for Ej eren, Den
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Danske Stat ( Landbrugsm1nis~eriet ) og af ligeledes ved fØjede Skri-

velse af 2. Marts 1926 ira Landbrug~isteri~t~ at Ministeriet

-allproberer Domæneforvalterens ovennævnte Godl{endelse •
( .

['

I Henhold til ovenstaaende skal Nævnet begære nærværende

. rettetf,nyt Grundbogsblad •

Deklaration ind ført i".!l'd. -II paa. et-ror- den omhandlede Parcel ..
I:,

der nu er ind fØrt i Grundbogen for Graasten Bind I Blad 21 - 01> ""'

Natur:rredningsnævnet for Aabenraa Amt,

( .
den 17. Marvs 1926 •

P. H. V.

Chr. Andersen

"
Formand.

Udskrift ,:1,

"af Grundbogen •fOr Graasten Gods, Graasten Sogn, Aabenraa Amt Bind I,

Blad Nr'~ '21, Afdeling 'II Nr. 8 paa Grundst;vklrernes Løbe Nr. lSl. !
,~, Ind rørelsens Indhold :

Parcel 12/6 Kortblad 4 er ved Nattu'fredn:1ngsnævnets Kendelse
Maj 1925 fredet i følgende Omfang:
Parcellen med Undtagelse af et i Deklaration af 17.3.1926 nærmere ,::
betegnet Areal skal henligge i permanent Græs • Offentligheden har 1:1
tU enhver Tid :fri Adgang til den ;paa Parcellen liggende "HjertehøJ
ad den paa Parcellen værende Offentlige Gangsti, der skal vedlige ..,!
holdes i en Bredde af l m. af Ejeren, Ot; den bestaaende Bevolwning i~
er 'Ilindergivet Tilsyn af Skovrideren i Graasten og bevares og ev. . "-~ ,

l d fornyes3'ved 'dennes Foranstattning. .
Under Henvisning til Naturi'J:edningsnævnets Kendelse af 30. Maj 1925
og Begær:lp.g i Deklaration a f 17. :Marts 1926 ind ført 4en 25. Marts

.:~1926 • -4'- . - t •

DOMMERKONTORETGRAASTEN,den 2~. Marts 1926 •

Gredsted'
( L. S. )

.Gebyr.., og' stempel :fri'

i H. t. Lov 245/17 § 2~
. ; ~I160"dJ

III. A. 2513 III B. 1711 ! Petersen
(

Afskriftens Rigtighed bekræftes.

(~~. )" \, den J.f .. Februar 1944 •
. DOMMi::fH!N .I ~
. I AMH!NRAA ~Vi.~

>:. - '
~:t· .

, , ,



Afskrift •

Landbrugsministeriet 4Journal Nr. D. g. 53 --
.~KØbenhavn, den 2. Marts 1926 •

Til

Domæneforvaltningen for de sønderjydske

Landsdele.

I Anledning af Hr. Domæneforvalterens Skrivelse af

26. f. Md. ( J. Nr. 183) skal man herved meddele, at Landbrugs -

ministeriet aIlProberer Deres Godkendelse a f den a f Frednings -

nævnet for Aabenraa Amt den 30. Maj f. A. afsagte Kendelse an -

gaaende Fredning af " HjertehØj .. ved Graasten og den omlig:(?'ende

Mark Parcel Nr, 12/6, Kortblad 4 af Graasten ( Gods )Kor:bdistrikt

mad' de herpaa værende. Trægrupper. og bemyndiger man Dem herved

til paa Ministeriets Vegne at afgive enhver i Anledning af det

fredede !reale Overførelse til særligt G!'1IIrldbogsbladfornøden

Erklæring •

4 Bilag følger hoslagt tilbage •

P. M. V.
ulæseliGt Navn

/ ulæseligt
Navn

Domæneforvaltningen

J. No. 206 •

Afskri ttens Higtighed bekræ ft,es •

den 11. Februar 1944 •
I

/ ,
~~
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