
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 Em. Kl. 5Y2 samledes
Fredningsnævnet for Aabenraa Amt paa Hotel Eliselund.

....................
K e n d e l s e

Da N-.vnets Medlemmer er enige i Fredning af den paa Gaard-
ejer af Hostrupskov Frederik Loffs Ejendom paa Parcel Nr. 43 af
Kortblad 2, Sønderhostrup Kortdistrikt, Art. Nr. 35 af Sønderhostrup,
Sønderhostrup Bd. I Bl. 33 beliggende Runddysse, bestemmes det her-
ved at frede denne, der skal forblive henliggende i sin nuværende
Skikkelse, saaledes at den ingensinde beskadiges ved Gravning, Pløj-
ning, Bortførsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden Maade.
Beplantning maa ej heller finde Sted i større Omfang end nu uden
efter Overenskomst med Nævnet.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles paa Stedet.
Runddyssens Beskrivelse er nærmere følgende:
En Runddysse, beliggende østligt i Hostrupskov, henimod det

østre Skel nord for Age Sø. Dyssen bestaar af en lav Høj, 8 m i
Tværmaal, 0,50 m høj som omslutter et næsten helt jorddækket, af-
langt firesidet Kammer, af hvis Kammersten der skelnes· 4, medens en
mægtig Dæksten er noget forskudt fra sin Plads, dog saaledes at den
endnu hviler paa 2 af Kamrnerstenene (den bærer en Række Kilehuller).

Da der ikke ved den skete Fredning skønnes at paaføres Eje-
ren eller Panthavere eller andre i Ejendommen interesserede noget
Tab, vilder ikke være at yde Erstatning i Anledning af denne.

Paataleret med Hensyn til Overtr~delse af det i nærv~rende
.. Kendelse indeholdte Paabud tilkommer Fredningsnævnet.

Chr. Andersen Peter Frees H.P.Hanssen
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Afrids efter Matrikulskortet
omfattende en Je/ a/

Art. 3>; S.ender - /fos Irv,o Ejerlav (Tingbog Bind I Blad.J.J l.

Ens/ed Sogn. Aabenraa Amtsraadskreds

der ifølge Matrikulens Dokumenter tilhører LanJ/-no/Jo /tons LO;'l'
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