
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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for Vejle ~~tsraadskreds

Aar 1930 den 20. Juni mødte Fredningsnruvnet for Vejle Amt
- Civildommer Rud1Jeck, Gaardejerne Krag og LadegaaTd - paa ~relde 111&s,
l~atr. ~r. 12b og l2k af Treide By, Vejlty 30gn, i Anledning af, at
denne Ejendom med flere .l.-atr.N:c. er i l"l;trdmed at skifte Bj er. Por
den nuvoJrende Ejer A/S Treide Næs i Likvidation mødte Likvidator, Sag-
fører GUo.s0e, l!'redericia,der oplyste, at Køberen, saafremt Handelen
gaar i Orden, er Slagtermester PeteT Ryholt og Hustru Ane Ryholt, af
København. Af disse var mødt Fru Ryholt.

Ir.1ellemPru Ryhol t 0E,..l:'redninE,sn?;:;vnetblev deJ.'under Forudse:et-
ninB af, at hendes og hendes Lands Køb af 8jendor.1mengaar i Oraen, ind-
gaaet følgende Overenskomst:

Hr. og :B~ruRyhol t forbeholder sig Ret som "Sjere over Adeangen
til N?;:;sset,wen de lover paa et passende Sted paa Ejendomrnen at op-
sætte Tavle om, at Adgang til at bese R~sset kan faaes ved Henvendelse
paa et l1ct,rmereangivet Sted. .003 forbeholder de sig, at saadan Ad-
3an8, saafrernt de ønsker det, kan lukkes i Tide fra den 15. Juni til
den 15. August. Køberne forpligter sig derhos til ikke at foretage
v~sentlige lorand:cinger ved ~aturforholdene paa Næsset uden Frednings-
nævnets Samtykke.

ioranstaaende Bestemmelser kan tinglyses som Servitut paa
1'reldeN~s, hvorved forstaaes L~atr. Nr. 12b og 12k af lIreide By, Vejl-
by Sogn.

Paataleberettiget er Fredningsnævnet for Vejle Amt eller den
L'lyndighed,der næriIlestJJlaattetræde i sammes Sted.

Ane Ryholt J. KragA. Rudbeck
Underskrevne 01agtermester Peter Ryholt tiltræder ved min

Underskrift i Protokollen foranstaaende Overenskomst.
p.t. Veile, den 4. August 1930.
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~ar 1920 den 12. ~aj Em. Kl. 3 mødte Fredningsnwvnet for
Vejle j._J:lt - .'JommerRtJ.dbeck som .b'ormand,.'l.mtsraadsmedlemKrag sar>1t
L~rer Sejr af Egeskov - pas ~relde N~s i Vejlby 308n for i BenholJ
Til § 8 i Lov om Naturfredning af 8. ~aj 1917 at afholde Lode aneaa-
ende BebY83elsesforholdene pea N~sset (Lovens § 5, 2uet Stk.) .

.. • ., •••••••••••••••• e •••••••••••••••••

Ved Overenskomst lliedEjerne og Panthaverne - Ingeniør Brinch
erklwTede, at Fyrv~senet in8en Interesse havde i Sagen - fastsattes
som Servitut paa llatr. IIJr.12b oS 12k af rrrelde By, Vejlby Sogn~ at
ingen Bygning fremtidig maa opføres paa denne Ejendom uden Ereunings-
n~vnets filladelse. Saafremt der maatie blive Spørgsmaal om Dort-
salg af ~emeldte Ejendom eller Dele af sam~e, forpligter Ejerne sig
derhos til at Give 1:;redningsnævnetLedd "leise derom, for at NI;;;:vn8 t

kan faa Lejlighed til at træffe de destemulelser !!ledl-lensyntil Nc.:;s-
sets ~redning, som det maatte finde ~nledning til.

Denne Overenskomst tingl~ses som Servitut paa ovennævnte Ejen-
dom oe Servituten kan ikke oph~ves uden Samtykke af Fredningsnl;;;:vnet
eller den L~ynd.ighed,som l11aattetræde i N~vnets Sted..

Opl~st 03 bekr~f~et med de vedkommendes Underskrifter.
]I,ladethwvet.
.. . .

J. Krag S.PoN.Sejr

---- -



KORT>




	Forside
	Fredningsnævnet 20-06-1930
	Bestemmelser

	Fredningsnævnet 12-05-1920
	Kort

	Reg: 
	 nr: 00075.00

	Navn: Trelde Næs
	Bemærkninger: 
	Domme: 
	Taksation: 
	OFN: 
	Fredningsnævn: 20-06-1930, 20-05-1920
	Forslag: 


