
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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Rektangel



OVER FREDNINGSNÆVNET>



U D S K R I F T
af

Overfredningsn~vnets Porhandlings- og Kendelsesprotokol.

Aar 1931 den 15. Juni afsagde Overfredningsnævnet paa Grund-
den skriftlige Votering følgende

K e n d e l s e

angaaende Fredning af en Langdysse, beliggende paa Ejendommen
Blad 37, Nygaard, tilhørende Gaardejer Hans Pogt og Hustru.
Den af Fredningsnwvnet for Sønderborg Amtsraadskreds den

Oktober 1930 i denne Sag afsagte Kendelse er forelagt Overfrednings-
nævnet i ~ledfør af Naturfredningslovens § 16, ligesom den er paaanket
f Ejeren af den af Fredningsnævnets Kendelse omfattede Ejendom, Gaard-

B<.ms Fogt.
Under Sagens Behandling for Overfredningsn~vnet har Ejeren

frafaldet Anken og erklæret sig tilfreds med den ved Frednine,snævnets
tillagte Erstatning.
Herefter og idet Overfredningsnævnet kan tiltr~de det i Fred-

ingsnævnets Kendelse udtalte, vil denne v~re at stadf~ste i Henhold
de i denne anførte Grunde, dog at der af Erstatningsbeløbet 350 Kr.
v~re at tillægge Ejeren Renter 5% p.a. fra den 10. Oktober 1930
betaling sker.

T h i b e s t e m m e s :
Den af Fredningsnævnet for Jønderborg Amtsraadskreds den

Oktober 1930 afsagte Kendelse stadfæstes, dog at der tillægges
Gaardejer Hans Fogt Renter 5% p.a. af Erstatningsbeløbet 350 Kr.
fra den 10. Oktober 1930 til Betaline sker.



FREDNINGSNÆVNET>

•



U D S K R I F T
af

l'lPrhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Sønderborg Amtsraadskreds.

Aar 1930 den 18. Oktober Form. Kl. 11 afholdt Fredningsnævnet
for Sønderborg Amt Møde paa Domhuset i Sønderborg til Behandling af
Spørgsmaalet om Fredning af en Langdysse paa Gaardejer Hans Fogt's
Mark i Nygaard paaKegnæs.

Foruden Formanden var tilstede: Gaardejer J. Skov, Himmark,
oog Sognefoged Fr. Hansen, Kongshoved, som Medlemmer af Frednings-

nævnet.
......................................................
Efter at Fredningsnævnets Medlemmer derefter havde drøftet

Sagen, blev der afsagt saalydende
K e n d e l s e

Da det maa anses for at være af historisk Interesse, at den
paa Gaardejer Hans Fogt's og Hustru's Ejendom, Tingbogen for Ny-
gaard Bind II, Blad 37, beliggende Langdysse, saaledes som den i
det fremlagte er beskrevet, fredes,

b e s t e m m e s :
Den omhandlede Langdysse vil være at frede, saaledes, at

den bliver henliggende i dens nuværende Skikkelse, dog eventuelt
restaureret af Nationalmuseet, og saaledes, at den ingensinde be-

.
skadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel af
Sten, eller paa nogen anden Maade, ligesom Beplantning heller ikke
maa finde Sted.

Det fredede Areal andrager ca. 30 Meter i Længden og ca.
14 Meter i Bredden.

I Erstatning tilkendes der Ejerne 350 Kr.
Paataleret med Hensyn til Overtrædelse af Fredningen tilkom-

mer Fredningsnævnet.
Jørgen Skov Frederik Hansen Thrane
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