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REG.HR. 2 ~t~ Reg.nr.

503-11-1
FREDEDE AREALER

Kommune: Bov Ejprlav: Kollund Matr.nr.: 7, 148, 150 og
452

Lokalitet: 2 egetræer i Kollund.
J.nr.: F.N. j.nr.: O.F.N.j.nr.:

F.P.U.j.nr.: 540-90-12-76
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Reproduceret af Sønderjyllands Amtsråd med tilladelse IA400176} af Geodætisk Institut.

Kort nr.: 1211 IV Sø

Bekendtgjort:
d~~:Fredningsnævnets )( :

Overfredn.nævnets kendelsesdato:

Arealstørrelse :

Interessezone: I (landområde af største inter ~sse)

Skala: 1:25.000

13.8.1962

Sagsrejser:

Kort udarbejdet dato: 10.11.1976

Kort revideret dato:

Formili: Bevare 2 egetræer.

...
Kort revideret dato:

Ejerforhold : Pr i v a te
Piltaleret: Fredningsnæ,'net
Diverse:

Indhold:

Træerne må ikke fældes, topskæres, undergrave s eller på nogen anden måde Jd"ttes
for behandling, der kan true deres eksistens. Dette skal dog ikke være til !Ilnder
for en passende beskæring af de nederste grEne, hvis de kommer til at være vejed
for hØstmaskine} og afgrødelæs.



stempel- 00 afQiftsfri i
medfØr af § 32, stk. 6, 1
lov nr. 19~/196l.

REG. NR . .lJ:lJ

Art. nr. 7 m. fl.
Kollund ejerlav, Bov sogu,
og art. nr. 452 sst. Frednil.lgsnævnat for Aabenraa

amtsrådskreds.

D e k 1 a r a t i o n •

Undarte6neda gdr. Frederik Hansen og statshusmand Frede Langen-
dorff erklærer herved for os 00 efterfØlgeude ejere af hSLilloldsvis
art. nr. 7 m. fl.
art. nr. 452

Kollund ejerlav, Bov sogu, og
sammesteds,

at det i skellet mellem vore nævnte 2 ejendomme ved indkørslen fra
Fjordvejeu til Flensbor6skoven stående egetræ skal være ~redet,
saledes at træet 1kke må fældes, topskæres, underGraves eller på
nOe;en Ci..t'J.denmåde uds:sttes for beha.tJ.dling,der kaIJ.true deis eks1-
stens. Dette skal do~ ikke være til hinder for en passende beskæ-
ring af de nederste grene, hvis de kommer til at være i vejen for
høstmaskiner 06 afgrødelæs.

&ærværende deklaration, for hvilk3n der 1kke ydes nogen er-
vore

statlJ.ilJ.&,vil være at tiJ..lSYsepå7Ove-nuævnte ejelJ.dommemed respekt
af de disse nu påhvilende hæftelser, hvorom henvises til deres blade
i tingboen.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Aabenr •• 1aatsråds-
tt,

kreds.
KollUl.ld,den 31/7 1962.

F. Hahsen
Frede Langendorff
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