
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 ÆE(j./{jÆ. ~6 7.00
Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for ~aribo Amtsraadskreds.

j~ar 1935 den 18. I.Iartsafsagde Fredningsnævnet for l.:aribo
Amtsraadskreds saalydende

K e n d e l s e :

Efter sket Henvendelse fra Nationalmuseets l. Afdeling om
Gennemførelse af en Fredning af det paa Latr. r-Tr.8a af I.iajbølle
S03n, Lusse Eerred, hvilken Ejendom nu tilhører Gaarde jerne 11:arius
Hansen og P.~.l.Rasmussen, frit beliggende :9yssekammer, som det af hi-
storiske Hens3Tl1skønnes betydningsfuld t at bevare, bliver det herved
bestemt, at bemeldte Dyssekammer med de til samme hørende Sidesten
fredes, saaledes at der ikke fra Ejernes Side maa foretages noget Ind-
greb i den nu bestaaende Tilstand, navnlig ikke heller ved at pløje
for nær ind til Dyssekammeret , ved a t foretage Beplant.ning i det s u-
middelbare Nærhed saa lidt som ved at anbringe nogen BY3ning eller
anden fast Indretning i dets umiddelbare Nærhed. Det forbeholdes Na-
tionalmuseet at lade Dyssekammeret restaurere mod at afholde Udgifter-
ne derved, og en nærmere Beskrivelse af Dyssekammeret kan indføjes
senere af Nationalmuseet, ligesom et Fredningsmærke vil kunne opstil-
les paa Stedet.

Paataleret tilkommer det offentlige i Henhold til Naturfred-
ningslovens § 26.

I Erstatning for den ved Fredningen skete Indskrænkning i
Ejernes Raadighedsret tilkendes der dem en Gang for alle 200 Kr.

T h i b e s t e m m e s
Prednint; gennemføres med. Hensyn til det paa tlatr. Nr. 8a

I.IajbølleBy og Sogn beliggende Dyssekammer som foran nærmere bestemt
of, tillægges der Ejerne Gaardejerne l.~ariusHansen og P.I.1.Easmussen i
Erstatning 200 Kr., der udredes med Halvdelen af Statskassen og den
anden Halvdel af 1.:ariboAmts Hepartitionsfond.

L. Glud H. J. Vandman ~ernhard Petersen

B213360
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