
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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tlr0rhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Aabenraa Amtsraadskreds.

D E K L A R A T ION

Undertegnede Fabrikant Oskar Anthon, Kollund 0sterskov, for-
mig herved til at fredlyse den paa min Ejendom Kollund Bd. I

Nr. 19 Kollund, Bov Sogn, beligsende, nu delvis sløjfede
Gravhøj, indeholdende 2 parallelt liggende udækkede Gravkamre. Det

.})emærkes, at Dækstenen til det ene Gravkammer er beliggende i umiddel-
Nærhed af dette.

Dette Mindesmærke forpligter jeg mig og efterfølgende Ejere
Brugere af Ejendommen til at frede og værne om, saaledes at det

ikke beskadiges ved Gravning, Pløjning, Bortførsel eller Tilførsel
Sten eller paa nogen anden Maade.

Et Fredningsmærke vil kunne opstilles til nærmere l,larkering
Fredningen.

De paa Ejendommen i Afdeling II og III hidtil indførte og
tinglyste Hæftelser respekteres.

Paataleret tilkommer det Offentlige i Henhold til Naturfred-
ingslovens § 26.

Kollund, den 17. Januar 1934.
Oskar Anthon
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