
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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U TI S K R I F T
REG. NR . .l?l

/-~/
/ ~ j' /7af

Forhandl ingsprotokollen for Frerlnin~:m""vnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

t "f':'. A"r 1931, "redagen den 13. Marts "orm. Kl. 10 foret og "or-

l ':;S~:~:! manden for }'rednin~smevnet for Aabenraa Amt, Dommer Chr. Andersen,
I i .~'.'~'I
I ' - <-,.;. Aabenraa, paa Thinghuset i "et benraa føleende Sae:l j :,0;' - ,- ;

I .~,(O ,i }'redning af 4 Kæmpehøje beliggende paa

; i ""n Gaarrlejer (lf Hellevad Nicolaj Petersens
\ ~, ;

I ,j ..::.,-; Bjendom Hellevad Bind I Blad 2l Art. Num-

i 1';/F~ rene 21 Hdlevad, 12 0bening og 32 Hors-

I ';l:':;'~il bYG, Hellevad og Bgvad Sogne.
,I :-'-":;:'1
,';j ~'. tf .•...•.......

/:.!:':,~~:\i N':.Lvnets J,ledlernrner, fhv. Uinister H.P.Hanssen, Aabenraa, og

t";~-;:~:',,'t,;,: 1ærerl.l. J)Ejgn, llcllevud, havde tiltraallt Udkast ,til Kendelse og be-

,;,t'::,,·::': r.1yndi~et }'orrlc:mden til at 8.fsige denne •., ,:. . ~.
j .1\'"1" \ T
i' f \\ l)er afsC>.gcles derefter saaclan
.' .. j">"

f i' Kendelse
\ -
,~ ,,
f ,'. De paa Gaardejer af Lellevuu, Nicolaj Petersens Bjendorn, Hel-J f\r" l:~'.~, levad Bind I Bl ad 21 Art. Numrene 2l, He11evaill, l2 0bening, og 32

;: {- -. ,: .":
;.; -1·~>.1, Horsbyg, Hellevarl og Bgvad :3oGne, beliggenue 4 Kæmpehøje, der er be-l: l-~:;<. I;: i'0: liggende paa en J3",kkekam umiJdelbart nord for Ejendommens BYEninger,

I~,J~.~~' fredes saaledes at de skal henligge i deres nuv~rende Tilstand og" I ,,-:;
( . :.- ,
1.. , ' ingensinde maa beskC:1di0es ved Gravning, l'løjning, Bortførsel eller'l '.",'

'!:~>;-','.; I Tilførsel af Sten eller paa no~en anden 1',Iaaue. Beplantning maa ej-

heller finue Sted. Af Ilensyn til Beskyttelsen af K~mpehøjenes Fod

mua der ik\:e pløjes n-.rmere disse end lI,leter.

I!'redningsm'.l.::rker vil kunne opstilles paa Højene til nu.;rmere

Markering af Stedet og Fredningen.

I Erstatning for den ved Fredningen skete IndSkrænkning i

Ejerens Dispositionsret over Bjendommen tilkendes der ialt 200 Kr.,

der tilfalder Bjeren.

l'aataleret tilkomlaer uet Offentlige i Henhold til Naturfred-

ningslovells § 26.

Chr. Andersen
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