
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

Aar 1929, Fredagen den ll. Oktober Kl. llY4 Fm. samledes
Fredningsnævnet for Aabenraa Amt paa Dommerkontoret i Aabenraa.

Til Stede var Formanden og fhv. l.IinisterH.P.Hanssen, Aaben-
raa.

N~vnet var tiltraadt af Ensted ~ogns Repr~sentant, Gaardejer
I Peter Frees, Hostrupskov.

..........................
Nævnet afsagde derefter en saalydende

K e n d e l s e :

Da ~aardejer Peter Frees, Hostrupskov, som Ejer af Ejendommen
~'Felsbækgaard II i Mødet den 14. September 1929 har erklæret sig ind-
forstaaet med, at
a. en Langdysse, beliggende paa hans Ejendom, Parcel 195/19, Kort-

blad 3, ~elstedskov Kortdistrikt, Art. Nr. 22, ~elstedskov af Søn-
derhostrup Bd. I Bl. 5, og

b. en Flintv&rkstedsplads, beliggende paa hans gjendom, Parcel 26 af
Kortblad 3, ~ønderhostrup Kortdistrikt, Art. No. 5 Sønderhostrup
af Sønderhostrup 5a. I Bl. 5

fredes uden Erstatning, bestemmer Nævnet herved, at de paagwldende
Mindesmærker fredes, saaledes at disse forbliver henliggende i deres
nuværende Skikkelse og ingensinde maa beskadiges ved Gravning, Pløj-

" ning, Bortførsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden Maade.
Bepla;',tningmaa ej heller finde Sted i større Omfang end nu, uden
efter Overenskomst med Nævnet.

Et Fredningsmwrke vil kunne opstilles paa Stedet.
Da der ikke ved den skete Fredning skønnes at være paaført

nogen i Ejendommen som Panthaver eller paa anden Maade interesserede
noget Tab, vil Erstatning ejheller være at tilkende disse. Det bemær-
kes i denne Forbindelse, at Panthaverne, Handelsbanken i Aabenraa,
Laanekassen for Sønderjylland, København og Sønderjydsk Hypotheklaane-
fond, Haderslev, skriftligt overfor Nævnet har frafaldet ethvert Krav
i Anledning af Fredningen.
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Paataleret med Hensyn til Overtr~delse af det i nærværen-
de Kendelse indeholdte Paabud tilkommer Fredningsnævnet.

Chr. Andersen Peter ]i'rees H.P.Hanssen
Kendelsen oplæstes. Ljeren, Gaardejer Peter Frees, fra-

faldt Krav om Kendelsens Forkyndelse for ham.
Sagen sluttet.

Chr. Andersen Peter Frees H.P.Hanssen
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Afrids efter Matrikelkortet
omfattende en ./le/ 0"'-

Art . .7, .5/7nder - Ifos/r~ Ejerlav (Tingbog Bind F Blad § l,

ens/ed Sogn, (1odenrao '1ffJ!sroads/;reds,

der ifølge Matrikelens Dokumenter tilhører V'aardo/er ..70.K06 rr/edr/ch
rrees.

Kortdistrikt: Sønder - dos/rop Amtslandinspektøren



•

•••

,
•

•

Nord

;o
zz

J H~': &7UZ77UZiZZCog-
~7,P=Z-7zd:7?-6gn"'Z r/ZA,z
rØde.
Bæbennza; d?en,....8.~,....gQ

~-
T.Bruun- .

.z:=dz:.ns;o<§7cZj2fr.

/8

Afrids efter Matrikelkortet
omfattende en .2Je/a /

Ejerlav (Tingbog Bind I Blad .,- l.
spnder -/tos/ro?

Fe/sled Sogn. 106"".--00 1mlsroods.f:r"ds,

der ifølge Matrikelens Dokumenter tilherer tJaardo/er JOÆ-Od rr/edr/c-n
Frees."1 ~/IC

Kortdistrikt: ,ce-/sleds.lov. Amtslandinspektøren
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