
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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af'_Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vnet for Sønderborg Amtsraadsl~reds

Aar 1931 den 14. :E1ebrual"Kl. 10Y2 ?m. holdt Fredningsnævnet
for Sønderborg Amt 11øde paa Domhuset i Sønderborg til Behandlin3 af
Spørgsmaalet om Frednin~ ef Dyssekammeret paa Hans Brichsens tlark i
1+~rtebjerg.

.....................
N~vnet afsagde derpaa, efter at en mundtlig Forhandlin3 havde

fundet Sted, saalydende
K e n d e l s e :

Da det findes at v~re af historisk Interesse at frede det
i Sagen omhandlede Stenkaromer,

b e s t e m ill e s :
Det paa Gaardejer Hans Brichsen og Hustru's bjendom, indført

i ~ingbogen for Ertebjerg Bind I, Blad 27, beliggende fritstaaende
Dyssekammer vil vwre bt frede, saaledes at det bliver henliggende i
dets nuvr:.;;rendeSkikkelsG,. dog eventuel t restaureret ed Nati onalmusee t,'

og saaled~s at det ingensinde beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bort-
førsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden l.1aade,lieesom
Beplantning heller ikke msa finde Sted.

Det fredede Areal omfatter foruden selve Kammeret en Strim-
mel Jord paa en beters Bredde udenom B&::restenene.

I Erstatning tilkendes der Bjerne 150 Kr.
Et Fredningsm~rke kan opstilles ved Kammeret af National-

museet.
Paa~aleret med Hensyn til Overtrædelse af Fredningsbestem-

melsen tilkomuer Fredningsn~vnet.
..............
SaGen sluttet. illødethævet.
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