
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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tlrorhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Landmand og Gæstgiver Christian Bonde, Hovs-
lund St. forpligter mig herved til at fredlyse den paa min Ejendom
Hovslund Bind II Blad 57 Art. Nr. 71 Hovslund Ejerlav, 0sterløgum
Sogn beliggende Kæmpehøj.

Det bemærkes, at der~ikke maa pløjes nærmere end indtil
l lleter fra Højens Fod.

Højen skal henligge i sin nuværende Skikkelse og maa ikke
beskadiges paa nogen Maade.

Et .l!'redningsmærkevil kunne opstilles til nærmere I\Iarkering
af Stedet.

For enhver Beskadigelse, der med Ejerens eller Brugerens
Vidende og Vilje er tilføjet Mindesmærket, bødes der efter Aabenraa
Amts Fredningsnævns Bestemmelse indtil 100 Kr., som tilfalder
Hjælpekassen i Sognet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil
være at udbedre og Mindesmærket at bringe tilbage i den tidligere
Stand.

Paataleret efter denne Deklaration tilkommer Fredningsnæ~1et
for Aabenraa Amt, eventuelt ved dettes Formand.

Tidligere tinglyste H~ftelser respekteres.
Hovslund Stationsby, den 22. November 1930.

c. Bonde
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Afrids efter Matrikulskortet
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Ejerlav (Tingbog Bind [ Blad J7 j.

Aabenraa Amtsraadskreds.
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