
Afgørelser – Reg. nr.:   

  Fredningen vedrører:  

Domme

Taksationskommissionen 

Naturklagenævnet 

Overfredningsnævnet 

Fredningsnævnet 

Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst 

Bemærkninger

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>



•

Bestillings-
formular

w

Akt: Skab	 nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Justitsministeriets genpartpapir. Til fortsættelse af dokumenter.

q.). Mb.

5.!z7npa9, og afgiftsfri
fii offontlig Brug,

Udskrif t.

af

det ved grundakterne for Bov bind II blad 43 fol: 147 ff. opbevarede

servitut stiftende dokument.

--00000--

Udskr,ift

a f

protokollen for naturfredningsnævnet i Åbenrå amt.

--oo0oo--

-År 1926, lørdagen den 2. oktober form. kl. 11Y2 samledes

_fredningsnævnet for Åbenrå, amt sat på den sognefoged gårdejer

Chr. Frederik Rossen tilhørende ejendom.

Tilstede var formanden, dommer Chr. Andersen, Åbenrå,

det af Åbenrå amtsråd valgte medlem, folketingsmand H. P. Hanssen,

samt det•af Bov sogneråd valgte medlem, sognerådsformand Jacob

Jepsen, Vejbæk.

Endvidere var tilstede museumsforvalter P. Møller, Åben-

•

rå

Nævnets mdlemmer sammen med gårdejer Rossen besigtige-.

de den såkaldte "Stagehøj" og den på samme opstillede sten, der

betegnedex grænsen af den gamle kgl. vildtbane. Stenen er af granit,

2,40 m. høj og bærer indhugget på forsiden for oven en krone samt

Christian den Syvendes navnetræk og bogstaverne W. B., samt årstal-

let 1783. .

Ejeren:, gårdejer Rossen erklærede sig villig til, uden er

statning at samtykke .i, at højen med stenen i en radius af ca. 2,50

m., ialt ca. 20 m2 fredes, og gav endvidere sit samtykke til, at

den fornødne deklaration om fredning indføres i grundbogen for Bov

bind III blad 43 under afdeling II.

Qplæst og mskdtaget.

Mødet hævet.'

sign. Chr. Andersen.	 sign. H. P. Hanssen.	 sign. J:B. Jepsen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Jensen & Kjoldskov, AIS, København.	 Na-



gM
til offentlig Brug.

-

turfredningsnævnet for Åbenrå amt, den 16. oktober 1926.

P. N. V.

Chr. Andersen.

--0000o--

Stempelfri i h. t. lov nr. 245,

8 - V. 1917	 25.

Modtaget den 19/10. 1926 kl. 10.

Grdbgk., Gråsten. - bilag

Db. nr. 1471.	 Boysen.

ion.

Ved naturfredningsnævnet for Åbenrå amts beslut

af 2. oktober 1926 er det i overensstemmelse med § 1 i lov om na

ing

tur-

fredning af 8. maj 1917 bestemt, at den på den sognefoged gårdejer

Christian Frederik Rossen af Bov tilhørende ejendom beliggende, så-

kaldte "Stagehøj" med den derpå stående granitsten, der betegner græn-

sen for den gamle kgl. vildtbane, med ejerens samtykke og uden nogen

erstatning til ham, fredes i en radius af ca. 2,50 m. regnet fra ste-

nen, eller ialt ca. 20 m2 .

Nærværende deklaration om den skete fredning begærer

nævnet med ejerens samtykke indført i afdeling II i •Èrundbogen for

Bov bind II blad 43 som hvilende alene på parcel nr. 125 kortblad 1,

kortdistrikt Bov.

Naturfredningsnævnet for Åbenrå amt, den 16. okt. 1926.

P. N. V.

Chr. Andersen.

Formand.

--oo0oo--

Udskriftens rigtighed bekræftes.

•

DOMMEREN
i Lisndfofte og Nyk)] herreder

Gråsten

den 9. juni 1952.

Til

tingbogsakterne for Bov bind XI blad 37,

afdeling II nr. 10 (akt: A. 658).
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