
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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Forhandlin8sprotol{Qllen for ]<'redninL:sn'Xvnetfor Aabenraa Amtsraadsl~rerls
af

/

Aar 1931, Tirsdasen Jen 20. J~nuar Em. Kl. 3 foretog Foy-

JIlandenfor Freuningsn~vnet for Aabenraa Amt, DomDer Chr. Andersen,
Aabenraa, paa Thinghuset i Aabenraa følgende Sag:

~redning af K~mpehøj, beli8~ende paa
Guardejer af Jtenhøj Chr.Cl:ristensen
Skøtts Ejendom, Rugbjere Bind I
Dlad 42, Art. Nr. 52, R~gbjerg, Oste
løgum 30[1n.

lhvnet havde forhandlet 3agen med Gaardejer Skøtt paa denn
EJendom i et Wøde den 20. November f.A. og derefter opta~et Sagen t
Kendelse, idet det ikke havde været muligt at opnaa en mindelig
Overenskomst angaaende FredninGen.

3-5. 3 Stk. ~rtl=ringer fra Ejendommens Panthavere, nemlig Hus-
:f1ands-KrediLforeninsen i Aalborg, Sparel.assen for Aabenrai:lBy- og
Amt i Aabenraa, og 1aClnel{assenfor Sønderjylland, København, hvoref
1;erdisse har erklær,t sig illdforstaaet !liedFredningen samt med, at
en eventuelt Erstatning udbetales til Ejendommens Ejer.

N:zvnets Medlell1rnerfhv. ~.1inisterietH.P.Hanssen og Lu.rer
Anker, Rugbjerg, havde tiltraadt Udl(ast til Kendelse og bemyndi~et
Formanden til at afsiGe denne.

Der"afsagJes derefter saedan
Y.: e n II e l s e

Den paa Gaardejer af Jtenhøj Christian Christensen Skøtts
Ejendom, Rugbjerg Bind I Blad 42, Art. Nr. 52, Rugbjerg, Osterløgum
Sogn, beliggende Kæmpehøj fredes saaledes, at den skal henligge i
sin nuværende Tilstand oG ingensinde maa beskadiges ved Gravning,
Pløjning, Bortførsel eller Tilf~rsel af ~Len eller paa nogen anden
Muade. Beplantning mna ej heller finde Sted. Af Hensyn til Be-

denne
skyttelsen nf Højenes l"od maa der ikke pløjes/nu::rmereend l Meter.

Et }'redninG~Jm,~rkevil lcunne opstilles til nu::rmereJ:larkerin,
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af Stedet og Fredningen.
I Brstatning for den ved Fredningen skete Indskramkning i

Ejerens Dispositionsret, derunder navnlig hans Uulished for at ud-
nytte de i Højen siddende SLen, tilkendes der 200 Kr., der til-
falder Ejeren. Paataleret tilkommer det Offentlige i Henhold til
Naturfrednineslovens § 26.

Den pua Ejendom~en i Afdeling II indførte Tiendeforplig- ~
Lelse overfor Østerløgum Pastorat respekteres. ,-).,J'.'. ,
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Afrids efter Matrikelkortet
omfattende en .lle/ 0/

Ejerlav (Tingbog Bind I Blad ;2 ).

,øs;er -L~v/n Sogn. -fatenroa -/'/nlsroads.(reds/

der ifølge Matrikelens Dokumenter tilhører Londfl7ond C/Jr/s//cY/7
ClJr/slensen ->"'1'11.

; , V~
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Kortdistrikt: '" l/.9o/C7
Kortblad: 2.

Amtslandinspektøren i

1aoenrao, den 1
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