
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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Protokollen for }'redningsn«.:vnet for Haderslev Amt.

Fredning af Gravhøj i Ørsted,

Oksenvad ;:)ogn.

K e n d e l s e.

Ved 31:rivelse af 3. December 1932 har t:luseumsinspektør

Lund, Haderslev Amts Lluseum, henledet tTaturfredningsnwvnet for Ha-

derslev Amts Opml..;rksomhedpaa, at en paa Landmand Anders Peter Nicl-

sens Uark i 0rsted beligGelide Gravhøj stod i ~are for at blive ode-

lagt ved Borttagning af de i Høje~de v~rende Kampesten til nnvendel-

se som Vejmateriale.

Fredningsnu.:vnet har i ]'orening med Museumsinspektøren taget

det paag~ldende Sted i 0jesyn og enste@nigt besluttet, at den paa-

;;o.;.;ldendeHøj tilli:-.;emed det omkriJlgligC;ende Land i en Bredde af 2 m

31mlde fredes under Hensyn saavel til Højens hif3toriske Inter·~sse

som til dens Jkønhedsvirknine; i Landsl:abet.

Højen, der er belig~ende i ~rsted dogn og i Tingbogen ind-

ført under Bind II Blad 48, Art. Nr. 56, Parcel Nr. 7, Kortblad 9,
ejes af LandJlland Anders Peter Nielsen, der har erkl~ret intet at have

mod Højens Fredninn at erindre og godkendt, at der lanes Diget fra

Landevejen til Højen blev Adgang for gaaende Publikum til at besøge

Højen, ligef30m han har indvil6et i at tilkaste den Del af IIøjens

Side, hvor han var begyndt at udgrave Jten til Vejmateriale. Ved

Overenskomst llled .c,;jeren er det Beløb, som kan tilkomme ~jeren i Er-

statning for det Tub, han lider ved ikke at kunne afhænde de i Højen

varende Kampeslen, Iastsat Lil 75 Kr. (fem og halvfjerds).

Paa det i Henhold ti.l § 8 i Lov af 8/5 1917 indkaldte Møde

er ineen Indsizelse fremsat mod den omhandlede Fredning fra ilanthave_

re eller andre.

De !!led l·'rednineen forbundne Omkostninger, derunder .J:inZlys-
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ningen af n~rv~rende Kendelse, udredes af det Offentlige overens-
stemmende med forann~vnte Lovs §§ 13 og 25.

Paataleberettiget er Haderslev Amts Fredningsn~vn.

T h i b e D t e m m e s:

Ven ovennævnte Gravhøj bør v~re fredet som ovenfor an-
ført •
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