
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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Undertegnede Gaardejer Jens Jepsen, Bolderslev, forpligter
g herved til at fredlyse de paa min Ejendom Bolderslev Bind I Blad

"f-
Art. Nr. 26 Bolderslev Ejerlav, Bjolderup Sogn belig~nde 2 fuldstæn-

g bevarede og l halvt afgravet Kæmpehøj.
Disse r~indesmærker forpligter jeg mig og efterfølgende Ejere

Brugere af Ejendownen til at frede og værne om, saaledes at de ingen-
onde beskadiges ved Gravning, Pløjning, BOF.,tførseleller Tilførsel af

en eller paa nogen anden Maade. Beplantning maa ej heller finde
ed.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles til nærmere Markering
Stedet.

For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller Brugerens Viden-
Villie er tilføjet'Mindesmærkerne, bødes der efter Aabenraa Amts

edningsnævns Bestemmelse indtil 100 Kroner, som tilfalder Hjælpekassen
Sognet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil være at udbedre og

ondesmærkerne at bringe tilbage i den tidligere Stand.
Paataleret efter denne Deklaration tilkommer Fredningsnævnet

r Aabenraa Amt evtl. ved dettes Formand.
~ledundertegnede Hustru samtykker i foranstaaende Deklaration.

Bolderslev den 13. Juli 1929.

Jens J. Jepsen Anna Marie Jepsen
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