
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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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~handlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

DEKLARAT ION

Undertegnede Gaardejer Ernst August Ipland, Søst, forpligter
herved til at fredlyse den paa min Ejendom Søst Bd. I Bl. 3, Art.
3 Søst Ejerlav, Rise Sogn, beliggende Kæmpehøj.

Dette Mindesmærke forpligter jeg mig og efterfølgende Ejere
Brugere af Ejendommen til at frede og værne om, saaledes at det

beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Til-
ørsel af Sten eller paa nogen anden Maade. Beplantning maa ejheller

Sted.
Et Fredningsmærke vil kunne opstilles til nærmere filarkering

Stedet.
For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller Hrugerens Viden-

Villie er tilføjet Mindesmærket, bødes der efter Aabenraa Amts
,redningsnævns Bestemmelse indtil 100 Kroner, som tilfalder Hjælpe-- .,.
assen i Sognet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil være at

bedre og Mindesmærket at bringe tilbage i den tidligere Stand.
Kæmpehøjen er beliggende i et Markskel paa en Del af min Ejen-

:.om, der grænser op tilOksevejen. Højen er til Dels afgravet, navn-
" ,

,I - tig paa den mod N ord vendende Side, hvorhos der i Hø jens T op er gra-
vet et ca. l Meter dybt Hul.

Tidligere tinglyste Hæftelser respekteres.
Paataleret med Hensyn til denne Deklaration tilkommer Fred-

ningsnævnet for Aabenraa Amt.
Søst den 16. Januar 1929.

Ernst Ipland
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Afrids efter Matrikelkortet
omfattende en .ile/o/

Art. J, Søs! Ejerlav (TingbogBind Z Blad 3 ),

/(/se. Sogn, Ijocenroo '!rn!sroadsA'reds ~

der ifelge Matrikelens Dokumenter tilhører vaordeJer Er/Jst 1U!lUSI'..!;;/and
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Kortdistrikt: ..1;1s/

Kortblad: 2.

Maalestokstorhold ca. 1:ZOoo.

Amtslandinspekteren
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