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REG. NR~'01280.000
DYBBØL KONGE SKANSE

INDHOLDSFORTEGNELSE
- Afgørelse af 23/11 1987 (UDDRAG) (ofn - 2575/83) om

fredning og om ophævelse af fredning under dette REG.
NR. (Området indgår i frednigen af 1987).

OPHÆVET:
- Kendelse af 3/11 1950 (ofn - 966/50) om stadfæstelse af
- Kendelse af 23/1 1950 (nævn - 10/49) om fredning, status

quo og udsigt, af areal ved skanse .

• 537 SØNDERBORG 1211 I NØ

MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour pr. 23/111950)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

262 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl

e•

Gældende matrikulært kortbilag: sø 103

Se også REG. NR.: 07770.000
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§ 16.

REG.NR.

00101.000
00101.000
00145.000
00101.000
00917.000
01280.000

REG.Nit (") t 2 Bo , o o C)

UDDRAG AF
Overfredningsnævnets afgørelse

af 23. november 1987

om fredning af et område ved Dybbøl og Vem-
mingbund i Sønderborg og Broager Kommuner,
Sønderjyllands Amt (sag nr. 2575/83).

REG. NR. 0777 O000 O

Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves:

l) Overfredningsnævnets kendelse af 28. juni 1923.
2) To deklarationer af 25. april 1924, tinglyst 2. maj 1924.
3) Overfredningsnævnets kendelse af 22. juli 1926 •
4) Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1939.
5) Deklaration af 19. februar 1944, tinglyst l. marts 1944.
6) Overfredningsnævnets kendelse af 3. november 1950.

01265.000
01859.000
00101.000
00101.000
00101. 010

05769.000
00101.000

7) Overfredningsnævnets kendelse af 5. februar 1952.
8) Overfredningsnævnets kendelse af 9. december 1952.
9) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 19. december 1953.

10) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 25. august 1955.
11) Overfredningsnævnets kendelse af 7. november 1963 med ti11ægs-

kendelser af 31. december 1969 og 7. april 1970.
12) Fredningsnævnets kendelse af 17. maj 1974.
13) Overfredningsnævnets tillægskendelse af 5. februar 1975.
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REG. NR. /-t,a
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P R O T O X O L L g N
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FOR F R E D J I N G S N & V W g T

.......

rOR
SØNDZRBORO AITSR!DSl:B.IDS

•••••000·····
2,

År 1950 den 23. Januar kl. 10.15 atholdt naturrre~s.

DltVnet tor åønderborg U1tør6.dskredø ød. ~ dolfthuM t 1 sønderborg.

lam:wt bestod ar tonanden. dOllllGr A. Blabr. 5ølJ4erbort.

·,.A48rborg amtsrids yalgtt ..dle.. Slrd8Jer Hans Cbrietlanae~ Bol-'.

s

balle. og det at Dybbøl IOSJl yal«te Il8dlelll. thy. sO'D.8fo~ed Th.

Xatel. Dybbøl IlW€bro.

Der tontOg8s:

Fr. 10/1949. S~ GgleA4e rred41~ ar et
«Ardajer at Drbbøl-øaten .umusPoulsen PetAnen tilhørende areal
l)ybbøl bind 111. blad 109. art.
ar. 262 at D)'bbøl eJerlav ~
sogn aod beb"ftelH.

e
•

For t1lIVD8t ud te:

a. ejeren, tl%'l18Jer Asmus Poulsen Petersen. Dybbøl østen,
b. fflv. postlll8øt.er RIlder. SønderborF. ror historisk samfund.
o. lognsrAdsf\)1"lI1and Chr. Sohll1d t. DybbllJl·Øste.o..
11. S:mder~ alltsrld Ted l~D.1.r SkoYbo~.

Pl formandens 1'Qres~ael erklarede de Hd te. at en I.r-
Yl tut, om at Dygo.lnger P! analet skal ~odkeQl1ea at tr8OJ:11.ngBoaYlWt

ikke akøJ1.Q.88at nr. tiløt.nk:kel1gt. 14.,t der 1kke kan leggl' en

byplng 'P1 arealet udeo.. at. d.n v11 blD4nt Ude1gten t'n konge.kan-

ISen.
Iler a1'Bl.ftdes 4erefter eUydende:

keAdel •• :

Ved kendelee af' 2. aU«W1t 1939 atlagt af' frednintønlmlet

tor Sønderborg amt8rA.~8lrndB. Btadt'llstet af overfred.oJ.QF.;8:1lJ1V.Q8t

Ted kendelse at 1/11 s.l •• ble,. der gennemført en tredu1Q1t sod be-

bY!r./relse m.T. tor øl vidt angar et. areal bel1{l'p,e~e syd for DybbQIl

skanse nr. 5. den .&.kaldte kongeskane8.

Vea. skrivelse at 28/11 1949 har fo.rlllN1del1f'or histør1sk

samtund tor Als or. Sundeved. fhv. postmester ~er, frs:nsat beem'i~



•

0:11 tllnareD.de t'red.n1as!: at et drdeJer AamUII roul"en Petereen tU-

høreLUle areal. 11~led88 bellg,;ellde syd tor konseekanaen. lMt11 vea'

tor det t1c1l1gere tredede omrlde. Begæringen omfatter pr1no1palt

hole areale' 'betegnet. lom art .nr. 262 at D;rbbøl eJerlav 08 logn.
tmabor,øJl tor Dybbøl b1LUl III. blad 109, kortblad 6, ;parcel 1D".
486 & 117, sube1dlart arealet bell,gsnde um1ddelbart Test. tor Tilla

-Jt1n4et-, l!l0ll tilhører den danske etat. Den III1n4st. omfattende tred-

.oJ.ng ODlfatter sAledes et areal, åer .od .s' »A en et.rrlJm1,ag ar oa.

60 IItr. gnmøer op til Tilla -1U.n4et.-. haft, lIOc1 syd tU lao4eftJen

Sønderborg-nønøborg ( ca. 28 Il~. heade ). lIIodft8t t11 krtger-

'1:ra'f'8DB~ hvoret'ter aroalet Videre arr.nnses vod en 11nie trukke'

~rallelt. med grænsen mod øst, mod nord grtIl188r aredet Ol) 1',11kon«e.

ekaraen.

2,

l

'S

e
e
e

:Qerøn. har ikke proteøtoeret mod tn~n. lien har lcrIIftt

kr. 3.000,00 tor 1Te~ at' hele arealet, no. 1.500,00 for tre~

at' det m1n4re areal •

.. dens tredn1ng8W!V08t 1kke har tundGt tlletntkkeUg &a-

ledJl1ug til at genneiDt'øre en tredn1ng at' hele arealet, hT1a Tel'-

11ge del ikke t'1ndes at ftre 1 Aln'DØnrd11 grad udeat f'Or _ bebYIr-

gelse. t1ndee det m1.adre omrlde at være 1 høJ ~d udsat herfor.

Da bebygp:eløe pl dette st.ed T11 Jrun.æ T1r1ce .klllDlMnde pl

Udsl@'ten tra kongesklUlsen lDo(1 Vem:a1o.twnd o~ .Broa,rer. og da dezme

uds1gt. alTel af historts. g.nmde SOIl ~ ~rund Ilt' 4s.cJJ DAtunk.nbacl

:f1ndeB at. være 1 høJ ~ad tredJ:11nF.øTær4.1l!. 'ri1 den 1 1939 lt8nnea-

rørte 1'redn1np; 1 lIledfør at' æturhedn.1agslovens § l VIU"8 at udrtc1e

til at omfatte dette OIlrl4e. der sAlodes fredes lZlOdbe'bYfl:~lae at'

eMTer art og mod beplantn.1t1f'; over buekvaksthøJde samt mod enhyer

anden l'oraD.fltaltn1Dl. der kan Tirke h1ndr8nde t'or udø1gten 111048Jd
n-a konteakansen over Vellll1nr.~ eller BOlD kan Tine Ik8Ul8Dde.

Påtaleberettiget er 1Ted.n1J1ll:l!l1U!TIl.8t fOr aønderborg amte-

rAdskreds eller D7bbøl skaaseuæTn •
• erst.atnJ.ng t1l1egges der glrdeJer ÅSIll\l8 ?oulsen Peter-

sen kr. 1.,00,00, der 1 lIlodførat !l.'lt.urtredn1.ugslov8Wl ~ 17, etk.

2 under han~JD. tU. at :t'r6~n ml anses SOlD en udY1delse ar
den 1 1939 etedtu.n4ue mc1.n1ng. udredes ud 2/3 af statshSS8t1 og

1/3 ar Sønderborg allltetond.
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•

.iratawIIlen uc1uet.a~el ener deroll tnzsat bog~ til

llNlthaTerlW ener deres »riorUttl!lorden.

Det fredede areal nl "re at udstykke og tl11~te ler-
llst artikel A\UDlI8r.

thi ~e8te •• e.t
Det ~rd'J.r at Dybbøl øllten A.øus roulun Petersen til-

hønnde areal oa. 28 x 60 Illtr. at art.nr. 262 at Dybbøl eJerln Of!:

808.0. :fr8dea .od bebyggel .. 08 beplant.D.1DgBom O'Ient'or beate.t.

1 erstatJ.11nr: till_gel der eJeren la. 1.,00,00, som Ud-

red.es ID8d. tl3 at statskassen. 1/3 af t4a:1er~rg utat"0a4 ~ 'bel~t

.Udbetales puthnern8 stter prioritetsorden •

1.. BIahl"
fII4. B. 0br1at1ausen. • Th. Kastel,

OAr4eJer Petenen erirlJlnde. at han 1lcke øAskede at planke

k.4dela'.

Sapn duttet, •

.aet ten hIrt'e t •

A • .B 1• b r •
1md •

•e
•

]1:D~~-'"
lor

~bo.g amtJrrilQøb III
, den ,2 :.J~~11S64 ~.,";"J.

'"j
/li- //1111. • 11 t/:{· /!- }
I
I
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OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.---~-----------------------------------

Aar 1950, den 3. novembe~, afsagde overfredningsnævnet paa grund-
lag af mundtlig og akrift1ig vdtering følgende

k e n d e 1 s e
i sagen nr. 966/50 vedrørende fredning af et areal syd for Kongeskansen
paa Dybbøl, art. nr. 262 Dybbøl by og sogn.

I den af fredningsnævnet for Sønderborg amt den 23. januar 1950
afsagte kendelse hedder det:

"Ved kendelse af 2. august 1939 afsagt af fredningsnævnet for
Sønderborg amtsraadskreds, stadfæstet af overfredningsnævnet ved ken-
delse af 7/lls.a., blev der gennemført en fredning mod bebyggelse m.v.
for saa vidt angaar et areal beliggende syd for Dybbøl skanse nr. 5,
den saakaldte kongeskanse.

Ved skrivelse af 28/11 1949 har formanden for historisk samfund
for Als og Sundeved, fhv. postmester Hæder, fremsat begæring om til-
svarende fredning af et grdr. Asmus Poulsen Petersen tilhørende areal,
ligeledes beliggende syd for kongeskansen, men vest for det tidligere
fredede omraade. BegEringen omfatter principalt hele arealet betegnet
som art. nr. 262 af Dybbøl ejerlav og sogn, tingbogen for Dybbøl bind
III, blad 109, kort blad 6, parcel nr. 488 & 117, subsidi~rt arealet
beliggende umiddelbart vest for villa "Mindet", som tilhører den dan-
ske stat. Den mindst omfattende fredning omfatter saaledes et areal,
der mod øst paa en strækning af ca. 60 mtr. grænser op til villa
"Mindet "s have, mod syd til landevejen Sønderborg-Fl~~.borg (ca.
28 mtr. facade), mod vest til krigergravene, hvorefter arealet videre
afgrænses ved en linie trukket parallelt med grænsen mod øst, mod nOrd



2.
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gr~nser arealet op til kongeskanBe~.
Ejeren har ikke protesteret mod fredningen, men har krævet

kr. 3.000.00 for fredning af hele arealet, kr. 1.500.00 for fredning
af det mindre areal.

Medens fredningsnævnet ikke har fundet tilstrækkelig anledning til
at gennemføre en fredning af hele arealet, hvis vestlige del ikke findes
at være i nævneværdig grad udsat for bebyggelse, findes det mindre om-
raade at være i høj grad udsat herfor.

Da bebyggelse paa dette sted vil kunne virke skæmmende paa udsig-
ten fra kongeskansen mod Vemmingbund og Broager, og da denne udsigt
saavel af historiske grunde som paa grund af dens naturskønhed findes
at være i høj grad fredningsværdig, vil den i 1939 gennemførte fredning
i medfør af naturfredningslovens § l være at udvide til at omfatte dette
omraade, der saaledes fredes mod bebyggelse af enhver art og mod beplant-
ning over buskvæksthøjde samt mod enhver anden foranstaltning, der kan
virke hindrende for udsigten mod syd fra kongeskansen over Vemmingbund
eller som kan virke skæmmende.

Paataleberettiget er fredningsnævnet for Sønderborg amtsraadskrede
eller Dybbøl skansenævn.

I erstatning tillægges der grdr. Asmus Poulsen Petersen kr. 1.500,
der i medfør af naturfredningsloveps § 17 stk. 2. under hensyn til, at
fredningen maa anses som en udvidelse af den i 1939 stedfundne fredning,
udredes med 2/3 af statskassen og 1/3 af Sønderborg amtsfond.

Erstatningen udbetales efter derom fremsat begæring til panthaver-
ne efter deres prioritetsorden.

Det fredede areal vil være at udstykke og tillægge særligt artikel
nummer."

Konklusionen er saalydende:
"Det gaardejer af Dybbøl-Østen Asmus Poulsen Petersen tilhørende

areal ca. 28 x 60 mtr. af art. nr. 262 af Dybbøl ejerlav og sogn fredes
mod bebyggelse og beplantning som ovenfor bestemt.

I erstatning tillægges der ejeren kr. 1.500, som udredes med 2/3

•



af statskassen, 1/3 af Sønderborg amtsfond, og beløbet udbetales pant-
haverne efter prioritetsorden."

Sagen er i medfør af naturfredningslovens § 19, 3. stk. forelagt
overfredninbsnævnet, som den 6. juli 1950 har atholdt aastedsm0de i

sagen og forhartdletmed de i sagen intereSserede.
na overfredningsnæVhet kan tiltræde det i kendelsen anførte, vil

denne ~re at stadfæstel
T h i b e s t e m ~ e S !

Dertaf fredningsnævnet for eøhderbo~g amt den 23. januar 1950 af-
sagte kendelse vedr~rende fredning af et areal syd for Kongeskansen
paa Dybbøl, art. nr. 262 Dybbøl by og sogn, stadfæstes.

Gr~nserne for det fradede areal er ~ist paa et nær~ærende kendelse
vedhæftet kort nr. Sø 103.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

e
•e

~~
overfredningsnævnets sekretær

•
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Naturfredningskonsulentens kontor I
København cl. 23 -lo - So

By: Dybbøl-
Sogn: r- -#1-
Plan nr. 8~.'·'/oa.
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