
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 Fredninbsn~vnet for Sønderborg Amtsraadskreds.
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Åer 1933 den 30. !.~ajFm. Klo 10','2 holdt Frednin5sna:vnet
I,:ø';'e i 3randsbol :Skov til Behandlins 8.f en S2:g om

Frednins af 12 lungdysser, Ru..'1dhøje05 Dysse-
kamre i o~ i OmeGnen af EranJsbol Skov.

Foruuen For::.andenDo=er Thrane var som L:edler:ll:leraf hevnet
mødt Gaardejer Jør5en Skov, Himmark, 0[,Rentier Jens Klyhn, Lavens-
L·y.

Efter at N~vnet derefter havde drøftet SaGen afsa5de det
sa(..l:'cende

K e n d e l s e :

D det findes at vare 8.fhjstorisk Interesse, at den paa
her o:nhan::'ledeSJenJo:IJbeliecens'e lal:sd:'sseoe et Dyssekammer fre-
des,

b e s t e ID m e s :
~e~ pae }aa!de~er rlls !~issens EJendon 3ind I Blad 12, Art.

fred~, sa~leQe[ et Ce ~liver ~enlic_eIlue i ~ele~ nuv~renJe Skikkel-
se, 02 saale~es at de in:,en~inoe beskaui~es ved Gravnln~, Plcjnin;,
~or:~3rsel sIler lllfJTSel af Sten eller p~e nOJsn anden :~aa6e,

~iGse.
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det ~redede Omraade, men saaledes, at han ikke maa foretage Opgrav-
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ning af Tr~rødder.
Thrane Jørgen Skov <Iens Y.lyhn

Kendelsen opl~st.
Det tilkendeoaves EJeren, at ban i Løbet af 4 Uger fra

Dato k~ indanke Sagen for Overfrednin~sn~vnet. Ean frafaldt

Thrane Jør::;enSkov Jens Klyhn

ForkynJelse af Kendelsen.
!,:ødet~.!!)vet.

Nis l:issen
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	Navn: Brandsbøl Gravhøje
	Bemærkninger: 
	Domme: 
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