
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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1926, Lørdagen den 2. Oktober Em. Kl. 2,10 samledes Fred-
for Aabenraa Amt ved Gaarden Oksekær.

Tilstede var Formanden, Dommer Chr. Andersen, Aabenraa, det
af Aabenraa Amtsraad valgte Medlem, Folketingsmand H.P.Hanssen, samt
det af Holebøl Sognera(;ldvalgte ~\'Iedlem,Hr. Gaardejer H.ans Drejer,
Vilsbæk.

Endvidere var tilstede Euseumsforvalter P. Møller, Aabenraa.
:B'oretoges: Fredning af 2 Vejvisersten ved Gaarden "0ksekær".
Nævnets Medlemmer samt Ii~useumsforvalter P. Møller besigtigede

nævnte Sten, der ønskes fredet.
Stenene er:
en Vejvisersten paa Vejkrydset Oksevej-Vilsbækvej, med

Indskrift: "Apenrade 1788"
og i Stendiget, det danner Vest-Grænsen af Oksevejen, 50 ro

længere mod Nord en i Diget indsat Sten med Indskrift: "Hadersleben
1788". Stenen i dtendiget med dens Omgivelser bør fredes.

~æ~1ets Kedlemmer var enige om, at de nævnte Sten bør fredes,
saaledes at de bibeholdes i deres nuværende Tilstand og navnlig saa-

~
,'iledes, at densidstnævnte Sten med

f,~~ andre s.
I',,"

dens Indramning af Sten ikke for-

Oplæst og vedtaget. Mødet hævet.

Chr. Andersen H.P.Hanssen Hans Dreyer
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