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REG.NR. ~l(!r.O::'()
FREDEDE AREALER

Reg.nr.
503-13-1

Kommune: Bov Ejerlav:Kruså
Nr. Smedeby

Matr.nr.:l
34

Lokalitet:Kruså MøllesØ - nordØst og øst bred
J.nr.. F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.: 1348/59
F.P.U.j.nr.:">40-90-23-72
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Interessezone:I (landområde af største interesse)
Formål: Sikre udsigten til sØen fra Smedebyvejen

og tilkørselsvejen til Kruså Møllegård.

Skala:l:25 .000

Sagsrejser:
Kort udarbejdetdato: 15.2.1977
Kort revideretdato:
Kort revideretdato:
Ejerforhold:Landbrugsministeriet
Påtaleret:Statsministeriet, frednings-

nævnet.Diverse:

Kortnr.. 1211 IV Sø
Bekendtgjort:
Fredningsnævnetskendelsesdato: Deklaration 8.5.1962
Overfredn.nævnets kendelsesdato:e Arealstørrelse:

Indhold.
Arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand som eng, græsjord og landbrugsarealer.
Det skal navnlig være forbudt på arealerne at opføre bygninger af enhver art, herunder
drivhuse, boder, lysthuse, skure og lign. eller at plante træer eller anden hØj bevoks-
ning, der kan være til hinder for den frie udsigt.
r'redllLllg,~nberØrer ikke de nu på arealerne stående hØj spændingsmaster og den nuværende
beplantnIng, ligesom den nuværende anvendelse af en del af arealet til tørreplads og
have skal være tilladt. Fra byggeforbudet skal være undtaget opførelsen af en vand-
værksbyqning, hvis tegninger og beliggenhed skal godkendes af nævnet.
Frcdninqen skal ikke være til hinder for, at toldgrænsekorpset placerer en vagthytte på
parcel 102/7. Tegning og beliggenhedsplan skal godkendes af nævnet •
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Akt: Skab	 nr. 53
(udfyldes af dommerkontoret)

Art. nr- 1 Krui§å.m. fl.,	 Anmelder:

Bov sogn. Fredningsnævnet
for

Aab
enraa amts rådskreds

•

D e k l a r a t i o n. 

I forbindelse med fredningsnævnets behandling af en frednings-

sag vedrørende fredningen af Kruså - området er der rejst spørgsmål

om fredning af de smukke arealer nord og øst for Møllesøen mellem den-

ne og Smedebyvejen og vejen tål Kruså Møllegård. Ved en kendelse af

21. august 1959 er arealerne nord for søen tilhørende gårdejer Jørgen

Lenger fredet.

Med hensyn til arealerne nordøst og øst for søen betegnet i

matriklen og tingbogen som art. nr . 34 Nr. Smedeby ejerlav, Bov sogn,

samt af art. nr . 1 Kruså ejerlav, Bov sogn, parcel nr. 126/3, 125/2

kortblad 5 og den del af parcel nr. 102/7, kortblad 5, der er beliggen-

de vest for adgangsvejen fra Smedebyvejen til "Kruså Mølle",mtilhørende

landbrugsministeriet (Statens Jordlovsudvalg) tå jordfondens vegne

erklærer herved undertegnede jordlovsudvalg, som repræsenterende land-

brugsministeriet sig herved enig i, at disse arealer fredes således, at

arealerne skal henligge i deres nuværende tilstand som eng, græsjord og

landbrugsarealer, og at det skal navnlig være forbudt på arealerne at

opføre bygninger af enhver art, derunder drivhuse, boder, lysthuse,

skure og lignende, eller at plante træer eller anden høj bevoksning,

der kan være til hinder for den frie udsigt fra Smedebyvejen eller fra

tilkørselsvejen til Kruså Møllegård. Fredningen berører ikke de nu på

arealerne stående højspændingsmaster og den nuværende beplantning,

ligesom den nuværende anvendelse af en del af arealet til tøti,eplads

og have skal være tilladt. Fra byggeforbudet skal være undtaget op-

førelsen af en vandværksbygning. Tegning og beliggenhedsplan vedrørende

denne skal godkendes af nævnet.
Bestillings-
formular

NAP Jensen & Kjeldskov AIS, København.



Indført 1 dagbogen
for Gråsten retskredsi

den	 8 MAJ 1962

Dagbog nr. /b4'0

TIN LYST.
ets anra terkiain

/-r
Genpartens ri

Levinsen
S. M./H. Th.

hed bekræftes.

Endvidere skal fredningen ikke være til hinder for, at

toldgrænsekorpset på parcello2/7, kortblad 5 Kruså, placerer en

vagthytte. Tegning og beliggenhedsplan vedrørende denne skal

godkendes af nævnet.

For fredningsdeklarationen ydes en erstatning på 2.500 kr.,

som tilkommer arealejerne uafhængig af den erstatning, der måtte

blive ydet for afståelse af areal til Smedebyvejens udvidelse.

Påtaleret tilkommer statsministeriet og fredningsnævnet

for Åbenrå amtsrådskreds hver for sig.
Med hensyn til ældre servitutter henvises til ejendommens

blad i tingbogen,

For landbrugsministeriet ifølge benyndigelse.

P.U.V.

•
E.B.

sign. V. Hauch.
•

•
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