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Undertegnede Sønderborg Amtsraad bestemmer herved paa For-
anledning af Naturfredningsraadet og Naturfredningsnævnet for
Sønderborg Amtsraadskreds, at den Sø!?-derborgAmtskommune til-
hørende, paa den nordøstliee Side af Dybbølbjerg (Dybbøl Banke)
liggende jordfaste, saakaldte IIDybbølsten", ogsaa kaldet "BA.rsten"
og tlDeggersten'lt,fredes, saaledes at Stenen skal forblive hen-
liggende i sin naturlige Tilstand og derfor ingensinde maa ud-
sættes for nogen ødelæggende Behandling.

Stenen ligger ca 230 m nord for Sønderborg-Graasten Lande-
vej, ca SOO m fra Dybbølbjergs Fod·ved Alssund og ca 550 m fra
Dybbølbjergs Top. Stenen bestaar af rød, storkornet Granit og
er 2,1 m høj, 8,8 m lang, 6,1 m bred og 25,5 m i Omkreds. Amts-
kommunen har i Aarene 1906-l~01 erhvervet Stenen, for at den

.kunde bevares for Bftertiden, o~ samtidigt erhvervede Amtskom-
munen det Jordareal, der optages af Stenen, og et passende Areal
omkring den, iult et Areal af Størrelse 525 m2, der har Parcel
Nr.20S/lS, Kortblad ~ Dybbøl Ejerlav og Artikel Nr.158 Dybbøl
Ejerlav og Sogn, indført i Tingbogen for Dybbøl Bind III, Blad
150.

Fredningen omfatter tilliee det forn~vnte Grundstykke, som
skal holdes indhegnet, dog at der skal være Adgang for Almen-
heden til at betr:ede Grundstykket og besigtige Stenen. Hegnet
maa ikke være saa højt, at det hindrer Udsigten udefra til
Stenen, Paa Grundstykket maa iøvrigt ikke findes anden Bevoks-
ning end Gr~sbevoksning, og Affald maa ikke henkastes paa Arealet.
Gravning maa kun finde Sted, naar det er nødvendigt for at holde
Arealet i sømmelig Stand. Til Grundstykket er Adgang fra Sønder-
borg-Graasten Landevej ad den offentlige Sti Parcel 457/129,
Kortblad 6.
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