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REG. NR. .l.1/~(
"j/t, / 'lA9U D S K R I F T

:b'orhanl.-linl3sprotokollen for Frednin~sn,.zv"{let for L'laribo Amtsraadsl;:reds.

af

D E K L A R A ~ ION :

I Almenhedens InLeresse er der mellcm rurcellist Jens Chri-

~;tian Olsen som Ejer uf !.'lair. kl.'. 18 af Skjolcll'up By, lIorllclev SoSn,

::ic.t!,ltNutnrfredninC;snJ_vnGt [ar L'Clrillo Amt indi:)c.:uet saalydende Over-

en;Jlco;nsi om un b'l'ec1nillg uf l1e G Kuutani8Lr~_cr, der i cm Gluppe

.'indes raa ll'.LVnte l:iutr. Nr. ved el, Vejhjørne lilje overfor ~jenclorn-

ElenS J3y,:nin,3er, o~ Gom skal hidrøre fra 'riden for Udslciftnin~en som

plantedes til ~inde om denne af det Classenske tideikommis.

Fredningen gaar ud paa, at disse fræer, som er karakteristisk
\

ved deres landskabelige Skønhed og historiske ~rindelse, ingensinde

lflaa fældes, beskæres, undergraves eller paa ande\hlau.de udsættes di-

rekte eller indirekte i'or en .Gehan111in~, uer kunde\føre til 'l'ræernes

Odelægeelse eller Beskadigelse.

Den nuv~rencle Bjer fradkriver Gualedes ~i8 og efLerfølgende

]~jel'e Raadigheusre t over 'l'rwel'ne, dog Illed l!'orlJehold af at Iilaatte an-

vende 'i,'erræne t omkrinG dew til Ej endoJfimens Behov, saaled"s ogsaa san

'Cilf"l",luot er nu, ti l Hønsecuu.cd, wedens Hualldht..-velsen af Fredningen

0[; u<:lrl:wd 0Jsaa PuuLaleret tiltol!lfller Prednin.::"mtvvnet for h1aribo Amt

,;)ller dcm rlyndizlled, der I:matte Lrtt:de i dettes SLed.

Bn 0p;.jivelse uf I!'redninL;cn eller Indskrænkning i dens Gennem-

rørelse vil d03 kunne indrømrneu uf N'.Lvnet, saafremt dette maatte fir

de ~uadant paukrwvet uf swrligo Grunde.

H""rv'~Tende [Jeklarution bliver at Lin::;lyse og notere pna oven.

nt..-vnte J~j enclolll, ide l. enhver ReLsanmoi-rkninS Oln 1[,.rtkorn, dehwf te lser

o~ Jerv:L tuter frafalues.

Sa~ledes indGaaet bekr~rtes df mig JenJ Cllristian ,Olsen som

Ejer, llvorllOs Del-:lurationen .nedunuerskrives af Naturfrednint,sl1wvnet,

Skjolderup, uen 24. Oldober 1929,

Jens Christian Olsen P. Glud
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