
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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År 1959~ fredag den 21. august blev af fredningsnævnet for Åben-
rå amtsrådskreds i
J. nr. 115/58
Reg. nr. 96

Sag angående udvidelse af fredninger af
og ved Oksevejen i Åbenrå amtsrådskreds

afsagt sålydende
k e n d e l s e:

I tilslutning til den i dag afsag~kendelse vedrørende fredning
af Oksevejen i øster Løgum sogn og under henvisning til den i denne
kendelse givne fremstilling om den i efteråret 1958 fremsatte begæring
om fredning af de ikke asfalterede strækninger af vejen bemærkes, at
nævnet under sin behandling af den del af sagen, der angår den ca. 3
km lange grusbelagte strækning af Oksevejen gennem Hjordkær og Bjolde-
rup sogne, har opnået enighed med de 2 sogneråd om fredning af vejen
i hele dens matrikulære bredde, altså dels kørebanen, dels de på hver
side af denne beliggende rabatter.

Nævnet har forhandlet sagen i et møde den 4. juni 1959, hvortil
de interesserede har været behørigt indvarslet, og har foretaget besig-
tigelse. Vejarealets bredde er 7 - 9 m, hvoraf selve kørebanens bredde
udgør ca. 5 m.

Sognerådets repræsentanter har i mødet udtalt, at der vest for
Oksevejen er asfalteret vej fra Toldsted til Bolderslev, og at der øst
for Oksevejen er asfalteret vej fra Årslev til Bolderslev skov; denne
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~ vej vil i nærmeste fremtid blive ført videre som asfalteret vej til

Bolderslev. Der er formentlig derfor ikke noget behov for asfaltering
af Oksevej-strækningen i de 2 kommuner. De mente, at sognerådene ville
stille sig imødekommende over for en fredning af vejen, således at

tt. kørebanen bevares som grusvej, og således at der heller ikke iøvrigt
gøres forandringer af den del af vejarealet, der ligger på hver side...
af selve kørebanen.

I skrivelser af lo. juli og 6. august 1959 har Bjolderup sogne-
råd henholdsvis Hjordkær sogneråd meddelt, at sagen har været behand-
let på sognerådsmøde, og at rådene har godkendt den foreslåede fred-
ning gående ud på, at kørebanen bevares som grusvej, og således, at
der heller ikke iøvrigt gøres forandringer af den del af vejarealet,
der ligger på hver side af selve kørebanen.

Idet det af kulturhistoriske grunde er af almen betydning, at
vejen med dens rabatter bevares for eftertiden i den nuværende til-
stand, således at det bl. a. sikres, at kørebanen ikke asfaltere s,
bestemmes i medfør af § l i lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. marts
1959, at vejarealerne i deres matrikulære omfang - parcelnumrene
357/56 kortblad l af art. nr. 23 Nybøl, 83/55 kortblad 2 af art. nr.

tt' 24 Mellerup og 57/42 kortblad 2 og 80/56 kortblad 6 af art. nr. 62
Bolderslev - vil være at frede. Herved bemærkes, at denne strækning
af Oksevejen ligger i nærheden af det fredede Urnehoved bakkedrag og
den i Hugo Mathiesens bog om Hærvejen omtalte stenbrobelægning.

Der er ikke fremsat krav om erstatning.
Kort over det fredede areal vedhæftes kendelsen og den udskrift

af kendelsen, der tinglyses.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds

og Nationalmuseet hver for sig.
T h i b e s t e m m e s:._._' ..,---._ ..._...-....- -~------._---

Den grusbelagte Oksevej-strækning i Hjordkær og Bjolderup sog-
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- 3 -•~ne vil være at frede som anført.
Der udredes ingen erstatning.
Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Åbenrå amtsrådskreds

og Nationalmusseet hver for sig.
Gerhard Jensen. Holger Frandsen. Chr.Bøgh. Hans J.Bertelsen.
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