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J. nr.

__ Kommune:

U· I 'v·vvv

nr. ~ Asdal\\ I "
-fovkev-t"

Asdal Voldsted,
Hovedgård,

matr.
Asdel sogn

Hirtshals Nordjyllands Amt.

Areal:

\ Fredet:•
e Formaal:

Indhold:

0,14 ha.

Deklaration d. 21/3-35 a jH

Historisk ~redning a~ voldsted.

Voldstedet må ikke beskadiges ved gravning, pløjning,
bortkørsel eller tilkørsel a~ sten.
Græsning og lyngslet ~orbeholdes.
Beplantning må ikke ~inde sted.

Ej er: Pri vati;

• Paata/ eret: Nationalmuseet.
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.Fr-. /"l/( { Besiddel ~ifølge Skøde. tinglæst d. 1'. oc.

Ejer af Lodden Matr. Nr /-

af~~~ -By- ~ Sogn Q)-~~.
Herred 6t1~..s Amt fredlyser herved under Nationalmuseet

paa Statens Vegne nedennævnte, paa min Ejendom beliggende ~~

Dette Mindesmærke forpligter jeg mig og alle efterfølgende Ejere og Brugere

af Ejendommen til at frede og værne om, saalecles at det ingensinde beskadiges ved

Gravning, Pløjning, Bortførsel eJler Tilførsel af Sten eller paa nogen anden Maade. Græsnin~

og Lyngslet forbeholdes. Beplantning maa ikke linde Sted~ ~~ ø..
~Dol-c.c..~ ~ VJ(...;;"p..J,. "d ~ ~ ~ .a. .I~'"
~ ktfl~/~~~td.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles paa Stedet. Naar Mindesmærket fremtidig

tilses fra Nationalmuseet, sker der forud Henvendelse til Ejeren eJler Brugeren derom .

. For enhver Beskadigelse, der med Ejerens og Brugerens Vidende og VilIie tilføjes

Mindesmærket, bødes der efter Nationalmuseets Bestemmelse indtil J 5 Tdr. Byg, som

tilfalder .de Fattiges Kasse- i Sognet, hvorhos i alle Tilfælde Beskadigelsen vil være at

lItlbedre og Mindesmærket at bringe tilbage i dCII tidligere Stand efter Nationalmuseets

Anvisning."

Denne Deklaration kan tinglæses paa Museets Bekostning. Retsanmærkning

•

frafaldes

• Det saaledes fredlyste Mindesmærke er følgende
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• Ovenstallendll Dekla.ration tiltrædee af OB som lLedejere
•

af Alldal Hovedgaard, llatr.Nr. l II. af Aldal Sogn,Vennebjerg HerTed,

Hjørring A:::.t.• d.n DeCllmber 1924.
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