
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

B213360
Rektangel
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UDSKRIFT
af

Ftlbandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

DEKLARATION

Undertegnede Gaardejerske Anna Andresen, Stentoft, indgaar
herved paa, at en paa min Ejendom værende Sandstensklippe, der be-
finder sig paa Skrænten af en med Træer bevokset, naturlig Terræn-
vold, lige ved Gaarden, fredes, saaledes at jeg og efterfølgende
Ejere af min Ejendom Stollig Bd. I Bl. 10 Art. Nr. 10 Stollig Ejer-
lav, Løjt Sogn, er forpligtet til at lade den ommeldte Klippe
blive henliggende i sin nuværende Tilstand, og saaledes at den in-
gensinde beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilfør-
sel af Sten eller paa nogen anden Maade.

Et Fredningsm~rke vil kunne opstilles paa Stedet.
For enhver Beskadigelse, der med ~jerens eller Brugerens

Vidende og Vilje tilføjes Klippen, bødes der til Sognets Fattigkasse
indtil 100 Kr., hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelse vil være at
udbedre og .&'orholdenesaavid t muligt at bringe tilbage i deres op-

rindelige Skikkelse.
N~rv~rende Erklæring vil vwre at tinglyse paa min ovennævnte

Ejendom med Respekt af hidtil tinglyste Hæftelser.
Paataleret efter denne Deklaration tilkommer Fredningsnævnet

for Aabenraa Amt.

Stentoft ved Aabenraa, den 29. Januar 1930.
Anna Andresen
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