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Afskrift REG. NR . .JJ~7% /"Y

art.nr. 10
Skovby
Løjt sogn,
Rise herred
Aabenraa amt.

Art. nr.
SkobY.;
Løj sogn
R e Herred

abenraa amt.

hr. gårdejer Jes Krogh
Skovby pr. Løjt Kirkeby Fredningsafdelingen

jr.nr. F. 1535/64 OP/ipa

,
vi

Et voldsted bestående af en banke, en halsgrav og en øst herfor
liggende ydre vold. Banken, der er af en uregelmæssig, oval form måler
ca. 60 x 100 m med størst udstrækning i øst-vest. Dens afgrænsning mod XJ,.
syd - sydvest løber over i mosen (søen), men randen mod nord og vest
står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den vel-
bevarede voldgrav, der måler oa. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. øst
for graven ligger en oa. l m høj vold. Anlægget er bevokset med træer.
På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen
art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjæv-
nes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel
af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen
anden måde forstyrres. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted.
Træhugst og græsning er forbeholdt ejeren. Stødoptagning må ikke finde
sted.
Med ejeremtilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge.
Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes
angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitut-
grænser.
ee

Nationalmuseets Fredningsafdeling
den 3, juli 1964

P.v. Glob



REG.NR. 33 ?7

Art.nr.l
Skovby
Løjt sogn
Rise Herred
Aabenraa amt.

2~edningsafdelingen
jr.nr. i. 1535/64 ~P/ipa

Gårdejer Julius Berg
Skovby pr. Løjt Kirkeby

•
Et voldsted bestående af en banke, en halagrav og en øst herfor

liggende ydre vold. 3anken, der er af en uregelmæssig, oval form måler
ca. 60 x 100 ID med størst udstrækning i øst-vest. ~ens afgrænsning mod BJI

syd - sydvest løber over i mosen (søen), mens!randen nod nord og vest
står skarpt, hævende sig indtil 2 m over den omgivende mosebund. Den vel-
bevarede vold6rav, der måler ca. 20 x 50 m, er tildels vandfyldt. øst
for graven ligeer en ca. l m høj vold. Anlægget er bevokset med træer.
På dette fortidsminde m.il der således ikke opføres bygninger af nogen
art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjæv-
nes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel
af jord n~ sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen
anden måde beska~iges. ~~unstig afvanding af graven må ikke finde' sted.
Trmhugst og græsning er forbeholdt ejeren, Stødo9tagning må ikke finde
sted.

.{~ed ejerens tilladelse kan ~ationalmuseet lade fortidsmindat undersøge.
Det areal, der er underkastet ovenstående fredninBsbestemmelser, findes
angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitut-
gramser.I

Nationalmuseets ]redningsafdeling
den 3, juli 1964

l).V. Glab


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



