
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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Aar 1930 den ll. Juni afsagde 0verfredningsn~vnet paa ~rund-

lag af den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e

i :"'a~~cnb.nbt:.:.aende}'rednin,-~ uf en Kwmpahøj lcaldet "I3redh0j II, belie,3cnde

paa den Gaardejer ;lOnrik Jessen tilhørende ~jendom Bolderslev, .301-

derslev BinQ I, Blad 16, Art. hr. 16 .301derslev, B~olderup Joen.

:Jen af .l!'redningsnu.-vIlet for ..~a1JenraCJ.AmtsraEldskreJs den

10. ~:,arts 1930 i denne ,:'>agafsag~e l~endelse er forelagt Overfrednings-

n:...-vnet i llenhold til § 16 i Lov om.1~aturfrednin3 l\r. 245 af 8. r'.:aj

1917.

~a 0verfredningsn~vnst efter det foreligbende Qaa v~re enig med

~'redningsn;,;,vnet i, at den i Kendelsen omhanQlede L(".,mIJehøj'J Jr fredJs,

vil den c.:fsagJ~e Kendelse '1-:..-1'eat stadf::..,ste i Henhold til de anførte

Grunde med s:'ilføjende, ut der tilheg:..;es :J.aårdejer llenrik Jessen Henter

5% p.a. fra den 10. ~arts 1930 til ~G~alin~ sker af den han tillågte

"':rståtning 3JC Kr., sCimt at .urs1;atninc:?;en vil v:...:;reat uurede ffied 1.1.011'1-

delen af 3ta ~skassen og Ealvdelen af ..i~a'uenraaAmtsrepartitionsfond, jfr.

Naturfredningslovens § 13.

~ h i b e s t e ID ill e s
Den af Fredningsn~vnet for Aabenraa Amtsraudskreds den

10. Lurts 1930 afsagte Kon~else stadfws~es, saaledes åt der af den

Gaardejer Henrik Jessen tillagte ~rstatning 300 Kr. vil v~re at til-

svare ham Renter 5~ p.a. fra den 10. ~arts 1930 til ~etaling sker.
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Forrandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

Aar 1930, Mandagen den 10. Narts Fm. Kl. 10 samledes Fred-
ningsnævnet for Aabenraa Amt paa Domhuset i Aabenraa.

'ri1stede var ~ormanden, fhv. Minister H.P.Hanssen og Bjolde-
rup Sogns Repræsentant i Nævnet, Gaardejer Hans Lorenzen, Bolderslev.

Der foretoges: Sag angaaende Fredning af Kæmpe-
højen "Bredhøj" kaldet paa Gaard·
ejer Henrik Jessens Ejendom i

Bolderslev.
Det bemærkes, at Gaardejer Henrik Jessen, Bolderslev, havde

~rafaldet Kald og Varsel angaaende Mødet i Dag.
Der afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

.DaNævnet maa fastholde Nødvendigheden af en Fredning af Kæm·
rehøjen ll3redhøj" kaldet, beliggende paa Gaardejer Henrik Jessens I'

'I.

Ejendom i Bolderslev, Bolderslev Bd. I Bl. 16 Art. Nr. 16, Boldersle~
I

Ejolderup Sogn, bestemmer Nævnet, at der herved paalægges Ejendommen'
endelig Fredningsforpligtelse med Hensyn til den nævnte Høj, der fre-
ces i en Omkreds af indtil l m fra Højens Fod, saaledes at den ingen-
sinde maa beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilfør-
sel af Sten eller paa nogen anden Maade; Beplantning maa ej heller
finde Sted.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles paa Højen.
Nævnet har beset Forholdene paa Stedet og kan gaa med til, a1

der ydes en Erstatning paa 300 Kr. i Anledning af Fredningen, hvorved
bemærkes, at Ejeren overfor Nævnet har godtgjort, at Højen har Værdi
for Ejeren til Udfyldning af en Lavning i ~øjens umiddelbare Nærhed,

;.hvorved der vilde skabes et plant og dyrkbart Stykke Land. Erstatninl
gen tilfalder Ejeren alene.

Det bemærkes, at Ejendommens Panthavere, fhv. Gaardejer Chri.
8tian Hansen Jørgensen, Bolderslev og Laanekassen for Sønderjylland,
København, der har været lovligt varslede, begge skriftlig overfor
~ævnet har frafaldet Krav paa Erstatning i Anledning af den skete
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Fredning.
Paataleret med Hensyn til Overtrædelse af det i nærværende

Kendelse indeholdte Paabud tilkommer Fredningsnævnet for Aabenraa Amt.

Chr. Andersen H.P.Hanssen Hans Lorenzen
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Afrids efter Matrikelkortet

Art. /(5, LJo/ders/ev
omfattende en ..bel ~ r

Ejerlav (Tingbog Bind I Blad /ø l,

Kortdistrikt: LJolders/ev Amtslandinspektøren

.!!;o/der u'p Sogn, -/ooenrao -/ffJ/sraod5"rreds,

der ifmlge Matrikelens Dokumenter tilhører Landn?C1nd /te/7/'/A- "?esse/J,
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