
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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:e::-hand1inssprotoko11en for Fredningsn?;;vne t for Sønderborg Amtsraadskreds.

Aar 1930 den 26. Ilurts Klo 12 ladd:-tg hold t Predningsn::cvnet

for Sønderborg AlIlt l'~0de paa Domhuset i 3ønder')Qrg til "3ehandling af

Spørgsmaalet om Prednin3 af og offentlig Adsang til 2 saakaldte "Brand-

høje" i IIavnbjer(3 S06n •

••••••• ØCl •••••• OV.CI ••••••••••••••••••••

~er afsagdes saalydende

K e n d e l s e :

~a det af historiske Eensyn findes at v~re af Interesse, at

den paa Art. Er. 3 Branclsbøl ~ oe liggende II :3::candhøj II, fredes,

b e s t e m m e s :
Den n~vnte Høj vil v~re at frede~ saaledes at den bevares i

dens nuv:...,rende naturlise 'I'ilstan:l ~ og en f3ervi tut ller01(l vizre at ~ing-

lyse paa njendom~en.

'l'hrane J 311S Kl;yhn JøY8en Skov

Sa:~en sluttet.

l~ødet 11!;'Jvet.

Jens ICj.;yhn Jørgen 3kov
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le.handlin.ssprotokollen for ?rednin~;snævnet for 'Sønderborg Amtsraadskreds.

Aar 1930 den 26. i.lartsKl. 12 r1iddas bold t JT'redningsm,:vl1et
:L'orSønderborg Amt I.J.ødepaa Domhuset i Sønderborg ti~ 13ehanulintj af
Spør3sma~let om Fredning af og offentliB Adgang til 2 saakaldte
lI:;)ranc.1høje" i 1:e,vnbjer3 30[:,n.

Der afsagdes saalydende
K e n d e l s e :

~a det er ef historisk Interesse, at den paa Art. Nr. 47,
Drandsbøl, beliggende KWHlpehøj , kaldet Brandhøj , bliver fredet, og
da det skønnes at v~re af Betydning for Almenheden, at der aabnes
denne Adgang til Højen,

b e s t e m m e s :
Den ovennævnte Høj vil være at frede saaledes, at den be-

vares i dens nuv~rende naturliee Tilstand, og der vil Vfure at give
Ah18nheden Adcang til Højen.

Herom vil der v~re at ~inglyse en Servitut paa Sjendomuen •
••• 0 •••• 0 • ., ••••• 0.

Jens Klyhn Jørgen Skov
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