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REG. NR. ,/P.17,.().
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.

Tingbog tor øster LegwDbd. I, bl. 14 art. nr.106 øster Løsum ejerlavog sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede gårdeJer Brik Peteruen Morthor." at
øster LøgWll

erklærer herved som ejer af ejendommen art. ·nr. 106· af
øster Løgwa

tingbogen for 0s ter Løgwa

af nævnte ejendom fredes som
øster Løgwll

øster Legwa sogn, indført i

bd. I bI. 14 , at nedennævnte areal

nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

ejerlav,

kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Paroellerne 177 og 178 kortblad 9 øater Løgua. bvorp& er belia-
sende et attægtsb~s • Parcellen 11gger sydvest tor kirken •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arcalerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te1cgrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende gcnstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmcnde eller hindrende for udsigtcn til eller fra kirken.



Det bemæl',uuJdog, at genopførelse 0(;ombygning af den ekø1eterende
bygning OS 'tl1bygninger tl1 denne må finde uted, men tSgQlnger og
planer skal log forlnden bygserlets pAbegyndele8 80d~endeB at men1g~
bsdørådet for øster Løg~m Dogn og fredn1ngsnævnet for Aabenraa
amtorådakreds •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for øster Løgum sogn og frednings-
nævnet tor Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

øster Løgwn ,den 12. november 195 2.

Erlk Iforthorst

Indført 1 daebogen tor retokreds nr. 92.
Aabenraa købstad 111. v., don 21. Jan~ar 195'3. Db. 2'6 •
Lyst • t1ngbos Øeterl.gwa bd. I bl. 14 •
~1D8bog8kontoret
rets~red8 nr. 92
Aabsnraa købBtad

for
8. Jenaen

-0000000--

I'
Geupart.ns r1s~lgh8d bekræftos •

. ,den 26, maJ 19" •
Fredolngsou:'. net

lor p • H • V •
Aabenrd<1 <.Iflit ~ I~dskr"ed~ • .'

~~"
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REG. NR. /'9~
G E NPART• I

I

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Tingbog for
øster Løgum
bd.! .bl.22
art. nr. 23
øster Løgum
ejerlav og
sogn •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

-
Fredningsdeklaration

.1, Undertegnede gæstgiver Hans Jessen Jepsen Schmidt af'
øster Løgum

erklærer herved som ejer af ejendommen art. nr. 23 af
øster Løgum.

tingbogen for Øster Løgum
ejerlav, Øster Løgum

bd. ~ bI. 2a
sogn, indført i

at nedennævnte areal

•

af nævnte ejendom fredes som hedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

øster Løgum kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:

Parcellerne 43 og 224/46 etc. komblad 2 øster Løgum. beliggende

vest f'or kirken. Parcel 43 er haveareal uden bygninger. I den
ves tl1ge ende af parcel 224/46 etc. er oprørt en ladebygn1ng •

Fredningen har følgende omfang:
Are~lerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødela;ggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogn~ til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Jeg f"orbeho~der mig ret til p~ parcel 224/46 etc. at o"p~øre

et muret maskinhus. dog i en af'stand af' mindst l; m f'ra vejenm. som

gir langs parcellens østlige skel •

Der tU~lBggeS men~ghed~r~det :forkøbsret; tU parcel 43 kort -

blad 2 og til den mig ligeledes tUhørende parcel 44 kortblad 2
, .. , - - " .

øster Løgum • del af' art. ~. 23 ø.ster ~g~ ejerlav og sogn, ting-
" .

bogen f'or øster Løgum bd. I bl. 22.

Denne dekl~qtig~~Øl~rJ!l( tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er menighedsrådet for Øster Løgum sogn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.t0l1slv14t angår tredn:Lqen

08 men1Wlodsr4det toraåvidt anmir torl:;øbaL'ettøn _,
øster Løgum , den 12. november195 2

H. J. J. Schmidt

Indført i da6bo8eD tor r.t8~.dø Ar. gat
A",lHløaa u'butod a. v•• a.a :11. JaftfAU' 19" • »".2'7 .2'8

Retø8lUUOrknlne,:iamtld18 er 1,,0' 8ft to,.~.bøz.·.' •
t.vø •• 8011 tun.,sZ'.' 'inaboB C.'.J."lepl1 b4. l t bl. 22.

lletllanmarlølul(S' Sut:l41S e,. l..,., eu t...4nl.tlH.~U"a'&OQ •

11Dib~i.kofttQ~.' for
re'øøede t~f1 DJ. B. .10118_
A.~Ouftl'aa U.'ad. a. v.

,elparteQa riøtløne4 ..~,.. •
I r~Jlljngsnævnct

to," ,cleA 21_ -J 19" •
AaberlrdJ .tIl i l;; I ~dskreds

/' (I. I. V.
('r? t,r;vv<J .(3/1
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REG. NR. /90/ /?1
GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

I
el

I
I
\,

Undertegnede
,
.GlibedarU tOI' e.hI' Le,... eop • .IIl ... 1'h.~.-8D4.1' tOI'''bo14 at 1I:1r-"la1a".r1.'. 80d ..... l•• -
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eMlMigltYllom ejer af ejendommen art. nr. ., af

ø.t.1' L.awa ejerlav, '.tø L.... sogn, indført i

tingbogen for ø.t.1' x.a- bd. II bI. ',at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at .sikre den fri beliggenhed af

øet... 1".1'18 kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:rr.. '.&~4 ... ha.... JUl"•• l 212/" kor_lI1-.4 2 kOI"41.trill:,*
ø.t.1' J..aua t. at .tanoele. "', .2 t •• 1la .... aor4 tor kirke.
alri••, .S ., ny.u.al ,U'c.l 42 .... kortU", at .'.1'1'.1••
198 .2, b.l1iS ••• 'Y•• t tor klrk•• lr4. la.l1_ lad.aaa.'f'.~U
tra y•• t "U II:lrJl:.s4r4ea OS lto......... J ... 74 tor ."I'IE.aIl'4ea •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke pl arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og tc1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrendc for udsigten til eller fra kirken.



Dør to~b.bo1do. dOI 4. ~l~~oll,o .,nd1abøder r.. tl1 '~t-
'el•• at 4e tredede areal.r .tt.r klr~.ne 0& pr.$t bed~t. bebov,
., l-.se u8alernlit tUber.1' ,.._t... bed.. OSdala1 at ••
.... ,. 1Q1l41pe ••1' •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for"f.X aeatpode-

r"".t. Påtaleberettiget er menighedsrådet forØ.t.r 1.oaua wgn og frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

t.t.1' Lo.UIa , den 8/12
, ....1'iod...... 1. 1••1'." ll. B. Oall ••••
A. '••tU"laaI'4 Je.a.d1k.lohau.. »...,~l_.
-lIa4. Mt Oallo lut•• Sohld ..t ",4al •• I ...
•(el. U.ll.r Oarl .1.... aeonS.. l ..

•artiD lobal4t lul1.. S.ott
Ua4.I'.a-l •• ne Ol" Ul.. 11041_ •• at unlpe. _,

1'''4.'tpr ø.tor L.øwa • ,.ter '04.1'."SOlDo,r.'0eto,. 1.06W1 pr. flov.l....•
D.t tl1VII4•• , _t YIIHIlcl. tl'o4D"'alN1 ...atloa

tlaal,. ••• 0••• nltllt.tlt " art. 111'. I'ø.,_ 1.0_
eJ.rl •• 0l .011' •

1(. Urlu,alal.t.l.t,~,f ( .tnp81 )
" e;1111
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40. 11. ....~.t19" •
l. a. , .'I. a.».tl.t••, ,

Inclfert 1. (i.i&ibOitn tor rotølu'.4. Ar. 92}
A&bn~AU ~~b~t&d R. ~., dcu ~9. ~~~•• lv5SL,øt. ttDgbol Ø.terlø~.bl. 61 akt. 1 DZ.

'1~~~Qikontu~~ttor ro'ekreao nr. 92,Aabenraa køb.134 m. v.

• Dl». '208 •38' II

J. B. J.nafta
-flOOcaO-
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REG. NR. /f"~ /1
GENPART

Bd. og Bi. i Ting- b=-rl~
bogen,Art.Nr.,EjeC!av, I 81"_ aJ'...

Sogn. ."... I-'øua
.~U'1... OS
8011' •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede uO~.rA4 tOJ! 0•.•• 1' ~ ..... '~'l"
b.8n",4JI Ø8~"L8&VII DOP_"'_ .....

"HIlJMt"4IMd som ejer af ejendommen art. nr. " af

ejerlav, Øl.... ~ sogn, indført i

bIl bil' at nedennævnte areal

anført for at sikre den fri beliggenhed af

tingbogen for øut. LIla_
af nævnte ejendom fredes som nedenfor

øet.,. ~. kirke med kirkegård.
, ,

Arealet beskri ves således:
D.... to~ _ift ..... "'llueD4. ,.oe11. '7. '8 OS " kor ...
1t1a4 p. kortdl.tI"iJctflat. x.a- • ~ .tønllle laea1lO1«nl. 1041 .2

\"9 ål 0l 21' .2. . ~
• . II"

N....al.t Ile,. ,,~t~ 1,'S'III koamWl .. koI. :. . I '

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og te!egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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unliJ '18Øiqena. '!'Md.%, .,lle&- .u.dbl",e&"8 iii S8øolt.JOel.. lPuI ilK.
a" tnd~. ao4keA4.1a.at ~sdnlat •• a'DI os M1~d. _
pl- •

all-ae det ta-.etecte.eal U~ Ir_n ... -l1li1 t"'&IDiIIø- 401
111:11e.... t11 blad.. tor ""'"81øe ett ...... MB o»t.r.l •
•• at en '7P'.. eUU" OÅ1&tdras d .U. tU""S., tU _tM.t&ead.
'7_1 .. 11& d08hk. '.IØft.1., torid.·' ........ oa _ ... ·t.r _pin.
.. .. 6041&:en4' at tl'eclrd.la&8NnDot •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift f~"a.. •• .

Påtaleberettiget el.. ~mM'W"··" g frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskred .. ''' .... IIW.

øøt_ LeS- uOp.rAd den 17. t.ttr..a.. 19:6
l

l. Ohrls'..... th. Sobaldt II. Hat.. I•• J.....
A.nJI,;.1'" &ild_MUt ~a. lh.U.t ... .181'1. ~_&IA8"

SR'U Jtr8a 11.-1a.. ltudø J4. Oal18

io.'aruaU.4. tr.dDS ...... Uar.t.1oa øocJte.d •• MnM •
AabolU"u Uk.rA..1. 4'JA 25. ~1IIIl 1915

Atatr1tt.. 1'1,tlShe4 bM:rlltt.. •

,e. 17. au... ' 19" •
1> • li • , •

lDdt.&i l. 4~bo88D tor r.e~s~r.d.br. 92 •
Aabenraa k.'eta4 a. v•• a•• 2'. aua. 1"'; Db. 27" •tjst • t1nsbog ~uta~lr.Gum bl. 60 • .f1al~oc.koDtor.t tor retskreds Dr. 92 • A.b......
k.b3ta~a. v. J. B. JeDe"

--
Fredningsnævnet

for
Aabenraa amt s rådskreds
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REG. NR. ;'96/ /?
GENPART

Ø.ter1ø4WI
bld II
blad 1 art.
nr. 80 0i181 øøter
LeiUS eJerlav
Ol 80P •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. N r., Ejerlav,

Sogn.
Anmelder:

Fredn ingsdeklar'ation

Undertegnede BoenerAd tor ø.ter L.~ 80ID ~r~.r herved. .
på øster LlliWI s08ll.koJlaunea v....

• I ,

i •••• '_1Ii som ejer af ejendommen art. nr. eo o. 181 af

øster L8BW1 ejerlav, øster Lllad sogn, indført i

tingbogen for øster Lø&\1ll bd.II bI. 1, ,at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

øster Løau. kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således;
1) Parker1Dløplad••• sydøst for Jdrke.ården, clel at v.Jparoe1

2811194 kortblad 9 kortd1etr1kt øster Løsua. hørend. undor
art. EtO, .

2) YeJparoel 162 kortbla4'2; tortd18~kt ø.t.r D81Y8;hørøDde under
art. SO, id at.rrelse n .2. 1Ddianp.eJ til t1rt.&lrd8D tra... ',.'I'eBt,0i

') v8Jparoe1 a4 22~1,1.to. kortblad 2 tort41øtr1kt ø.ter Løgua.
at st8r'l'e1•• 116 .2. laer.a. Wl4.r art, 80", 0i ...ejParae1
at 228/1,1 eta. samm. tortb1a4, at 8t.nel •• 20g • , hør.ll.
under "art. nr. 181, beÅe be118.end ••• U ..... eJeDe ~•• t tor
JdrkeaArde. •

Samt11.e parceller er uden b7IBtaaer •
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og tc1egrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
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Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift fcPaigoko.amen •

Påtaleberettiget ... *.cIi8W.'1i'lii-w 'iD Cl. II" *lill" Cl" ag frednings-
nævnet for Aabenraa amtsrådskred"'II.'b.lg.

,,
I~,

I

f
"
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I
,
I

II

I( e
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",,,
v~!

Øs 'terLs&WI 80perAd , den 17. 'el»ruar 195~
J. Ohr1s'ena.. ~h. Soha14t H. llat_ Jee Jes.an
Anker 141dtsaar4 fh. Detletoea Jøaen Jør ... e.
Søren stra lI1e1eo lIadaIl.Call.

ioranøu'eDde tndD'.p"elclarailoa 104&_4......... 4 •
),ro t:: Aabenraa W1tørAd, den 2,. ~un1 195'5' •
\"3.\,. J. 1'. Oasperstm

-
.'ekrltiens riat1&h.4 b.tr.tte. •

,den 17. &alUøt 19;; •
p • N • V •

Le'f'1De_ '

Inster't 'l dagbogen tor retskredø nr. 92,
Aabenraa 'købstad m. v., den 2'. a~g. L9;;. Db. 2762 •
~y~t • tingbog Østerlø~ ~l. 80 stt. I ar. '81 •
ftngbogekontoret tor retskreds ~. 92 I Aabenraakøbstad m. v.' o •

J. B. Jensen.

Genpartens rigtighed bekrette. •
Fr~dningsnævnet ',den

for '

Aabenraa amt s rådskreds

10. eept~m~.r 19;; •~:
I,

I
I

I
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01957.01

Dispensationer i perioden: 16-05-1989



REG.NR. o /~S?Olo
FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDER.lYLLANDS

AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
Civildommerkontoret

Gammelting 2
6100 Haderslev

Tlf. 04 52 38 02

J.nr. F. 35/89

Haderslev, den 1 6 MAJ 1989

Ved skrivelse af 19. april 1989 har Sønderjyllands Amtskommune,
fredningsafdelingen, fremsendt ansøgning om dispensation fra na-
turfredningsloven til opførelse af 1 nyt redskabshus samt ombyg-
ning af eksisterende kapel ved øster Løgum kirke, Rødekro Kommu-
ne, matr. nr. 67 m.fl. øster Løgum ejerlav, øster Løgum.

'It Det ansøgte ligger inden for• naturfredningslovens § 34 , fredningen af øster Løgum kirkes
omgivelser.

Det fremgår af sagen, at det eksisterende kapel ombygge~ til
kontor og mandskabsrum. Redskabshuset opføres, hvor der i dag
ligger et mindre pænt redskabshus.

Fredningsafdelingen har ved fremsendelsen oplyst:
I

r

•
"Projektet har været forelagt kirkegårdskonsulent, landskabsark.
I. P. Junggreen Have, kgl. bygningsinspektør , ark. J. Stærmose og
Nationalmuseet. Haderslev Stift har den 21.10.1988 godkendt, at
der udarbejdes projekt i henhold til det oprindelige forslag af
maj 1988 med de ifølge notat af 21. oktober 1988 ønskede ændrin-
ger.
Det fremsendte projekt følger de ønskede ændringer, og frednings-
afdelingen kan overfor fredningsnævnet anbefale, at der meddeles
tilladelse til opførelse af nyt redskabshus og ombygning af eks.
kapel, som ansøgt."

Fredningsnævnet meddeler i
(fredningen af øster Løgum
det ansøgte.

medfør af naturfredningslovens § 34
kirkes omgivelser) dispensation til

~:- .../ ~~~-
Lind Larsene

,&:~ø~~
Nis Mikkelsen

7 t::') --

" ~'JU~ ~~ ,.c ~7 ~t_/
Thomas Heisel

t ~.i



FREDNINGSNÆVNET FOR SØNDERJYLLANDS AMT

8.lcov: Modtaget i
• Ol! Natul'Sc;yrelsel

, lSEP, 2000
Domhuset, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, tlf. 73 42 4121, fax. 74 42 4123

Den 8. september 2000 behandlede formanden,
Kejser, følgende sag på dommerkontoret:

dommer Claus

J.nr. 54/2000:

Ansøgning fra John B. Nielsen om tilladelse til opførelse af
en overdækket terrasse på ejendommen matr.nr. 293 Genner,
øster Løgum, Rødekro kommune.

- § 50 -•
Der fremlagdes skrivelse af 3. august 2000 med bilag fra'
Sønderjyllands Amt, Miljøområdet, j.nr. 8-70-51-8-529-2.

Det bemærkes, at sagen af Nævnet har været behandlet på
skriftligt grundlag, og at det amtsrådsvalgte medlem, Thomas
Lauritzen, og det kommunal valgte medlem, Volmer Kryger, har
deltaget i afgørelsen.

•
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af en
deklaration om fredning af øster Løgum kirkes omgivelser, og
efter deklarationen må arealerne ikke bebygges, ligesom der
ikke må foretages noget, der kan virke skæmmende eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken. Deklarationen
hindrer dog ikke ombygning eller tilbygning til den til
enhver tid på arealet stående bygning, men byggeriet
forudsætter godkendelse fra såvel Menighedsrådet som
Fredningsnævnet.

Sagen har været forelagt Menighedsrådet, der ikke har
fremsendt nogen bemærkninger.

Sønderjyllands Amt har anbefalet, at det ansøgte imødekommes
med bemærkning om, at den overdækkede terrasse ved place-
ring, udformning og de anvendte materialer skønnes at ville
vær.~,.,.afunderordnet betydning i forhold til formålet med

jlI , ",'- og '<' '"
"I" blwrglll1Jnwteriet

; ')V (' 'I..y, ,... ,., - j;.~ l';<:1Lur':";';Yl'elsen
J.nr. SN 1OSlo - \~\\\ t -00 \ ~
A;(t. nr. c
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fredningen.

Rødekro kommune har oplyst,
dispensation til opførelse af
er blevet opført.

at der tidligere er meddelt
en udestue, men at denne ikke

Det bemærkes, at denne dispensation må anses for bortfaldet
efter naturbeskyttelseslovens § 66.

FREDNINGSNÆVNETS AFGØRELSE:

Efter de foreliggende oplysninger kan det ansøgte ikke
antages at være i strid med fredningens formål, hvorfor
Nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l,

meddeler dispensation i overensstemmelse med de indsendte
tegninger.

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 66 bortfalder tillad-
elsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato.

Claus C~

Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens modtagelse indklages
for Naturklagenævnet af ansøgeren og forskellige myndighe-
der. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret,
at afgørelsen ikke er indbragt for Naturklagenævnet, kan
dispensationen udnyttes.

Klage skal indsendes skriftligt til Fredningsnævnet for Søn-
derjyllands Amt, Dommerkontoret, Kongevej 41, 6400 Sønder-
borg, der videresender klagen til Naturklagenævnet sammen
med sagens dokumenter.
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