
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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D E K L A ~ A T ION

Vi undertegnede Enkefru Anna Laria Iversen, født Jessen,
Let.l:aIversen og llads Iversen alle af Rugb j erg, forpligter os he1'-
ved til at fredlyse de paa vores Ejendom RUBbjer3 Bd. I 31. 11 Art.

ligGende pc:a den saakaldte 0stermark og den ene l)ærende l'favnet "~L're-
~)0j"; det beml;;31'kes,at Højen, '(~rehøjkaldet, er velbevaret, medens
den anden Høj er delvis afgravet.

Disse l':indesm~rker forpligter vi os 08 efterfølgende Ejere
af 3Jen&omwen til at frede og v~rne om, suuledes at de ingensinde
beskadiges ved Gravnin3, Pløjnins, Bortførsel eller Tilførsel af

l,

Sten eller ~aa nogen anden I:a~de. Beplantning maa ejhelle1' finde
Sted. Det bemærkes udtrykkeligt, at der ikke maa pløjes nær~ere end
indtil l ~'Leterfra Højens flod.

St Prednin:=;smwrke vil kunne opstilles til ri':.ermereEarkering
af Stedet 03 Fredningen.

?or enhver BeskadiGelse, der med Ejerens og Brugerens Vidende
08 Villie tilføjes ilindesm~rk~rne, bødes der efter Aabenraa Amts
F1'edningsnævns Bestemmelse indtil 100 Kroner, som tilfalder Hjælpe-
kassen i Sogne~, hvorhos i alle (filfælde Beskacligelsen vil vrxre at
udbedre og r~indesm&rkerne at bringe tilbage i den tidligere Stand.

Paa tale ret e ft er denne Deklarat ion t i lkoffil'lerFrednin~sn~vnet
for Aabenraa Amt eventuelt ved dettes Formand.

Hidtil tinglyste H~ftelser respekteres.
Rugbjer8, den 22. November 1930.

Anne Iversen l~eta Ive::csen
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Afrids efter Matrikulskortet

omfattende en ZleJ Gj"'"

Ejerlav (Tingbog Bind E Blad ti l,

Øs/er - LØ.9urn Sogn, Aabenraa Amtsraadskreds,

der ifølge Matrikulens Dokumenter tilhører tfoordo/er hads h/er /yerse/J.
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