
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Gaardejer Claudi Clausen, IIovs1und, forpligter
mig herved til at fredlyse den paa min Ejendom Hovslund Bind III

Blad 117 Art. Nr. 11 Hovs1und Ejerlav, Osterløgum Sogn, beliggende
Langhøj, Hanebjerg kaldet.

Dette Mindesmærke forpligter jeg mig og efterfølgende Ejere
og Brugere af Ejendommen til at frede og værne om, saaledes at det-
te ineensinde beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller
'filførsel af Sten eller paa nogen anden i'.iaade.Beplantning maa ej
heller finde Sted.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles til nærmere Liarkering
af Stedet.

For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller Brugerens Vi-
dende og Villie er tilføjet ~.iindesmærket,bødes der efter Aabenraa
Amts Freoningsnævns Desteoonelse indtil 100 Kroner, som tilfalder
Hjælpekassen i Sognet, hvorhos i alle Tilfalde Beskadigelsen vil væ-
re at udbedre og Mindesmærket at bringe tilbage i den tidligere
~)tand•

Paataleret erter denne Deklaration tilkommer Fredningsnævnet
for Aabenraa Amt eventuelt ved dettes Formand.

Langhøjen Hanebjerg, der i Nord-Syd maaler 45 m i øst-Vest
22 m, med en Højde paa 3 m i Syd, 4 m i Nord. I Sydenden findes
ved .E'oden7 delvis jordd.ækkede større Randsten, mod sydøst ses 11
noget mindre Sten, Langhøjens Nordende er ujævn ved gamle Smaagrav-
ninger. I østre Side ses 3 mindre og en større Gravning (2 ro bred,
Y2 m dyb) fra nyere Tid. - Paa Toppen ses det øverste af et ned-
gravet Triangulationsroærke. Pas venstre Side vokser 2 Tjørne, der
medindbefattes i Fredningen.

Uedundertegnede Hustru samtykker i ovenstaaende Deklaration.
Hovslund, den 18. Juli 1929.

Gerda C1ausen C1audi C1ausen
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