
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

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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Forhandlingsprotolwllen for l"rednint"n',cvlJet i'or Llari bo Amtsraa<lslcre,ls.
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F R E D N I N G S D ~ K L A R A T I O TI

Som Ejer af 3n~estofbe Hoved~aara paal~gGer jeg undertegnede

Godsejer Jørgen Wichfeld denne min Ejendom følgende Forpligtelse.

Den fra Amtslandevejen forbi Engestofte i en Bue gennem

dennes Have til Terræne t foran HovedbJrsningen førende Alle, for 'ri-

den bestaaende af 44 Elme LrUver, undergives FredninG, saalede::> at

uisse Alle Lr'.Ler incensinue maa flJ-ldes, topskæres , undergraves eller

paa anden Eaade uclswttes direkte eller indirekte for en Behaildlinc,

der ktUlde fore til Trwernes ØJel~egelse eller Forringelse, og ~jeren

forpli~ter sie til at føre det rorstm~ssige Tilsyn med Al16en samt

i'ore,ns Lal te den nød vonJige Bc"lc?-rin:..; og Sit, erlJlalltnill,~, eventue l t o~-

saa I'lollllJerin:..; af l'.cUverne wlf0rt, saav-.:l c.;omtil ut foretu.::,e si~,

hvo.J Jar iøv.'i~t lllCtette skonllGS pacJu',l;vet I,il AlleelJs Bevarill";, al b

En LilsvBl'ende Fredllin~sforpli~telse ~aatager Ejeren af Ene es-

tofte lloved~aal'd sig ligeledes Jlled Hensyn til Alletr,,"erne, iait

lG Stk. ~lue, dor lindes pua Vejen fra Sn~estofLe llave langs Enges-

tofte Kil'ke~aal'd, hvil::<;t Vejstykke er optaget paa Vejregulativet i'or

. :8nl;estofLe 300n ul1der Nr. 21, og l!ledunderskrives n,;.;rvu.:rende Dekla: u-

tion i Seta H",nseel1de tilli~,e af ':;0Gnel'aadet for Vual)en~ted-Sn[.,estofLe

Koumune.

0enne Deklara t ion vil v"",re at tillGl:rse sorn Servitut liLla En-

ges tofte IIoved[jual'J' PoliUJll i 'ri,l~_bo:..;en, o~ t ilkou1mer Paa talerett en

Naturfredllin.::;snxvllet for I'~arilJo l\mLsraadskreds, eventuel t den llynuig-

hed, der muat Le tn_de i N'-,-vnets S ted, salilt for saa vidt Alleen langs

Kirke3UD.l'den aneuar tillice Jan til enhver Tid vwrende Ejer af nu.-vnte

IIoveu.gaard foruden 0lisaa af iJo~nel'aadet for VaalJensted-Engestofte

1{orimune.
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faldes.

el,

Retsitnm!;';l'knin[; om Hartkorn, :aehlDf~elser og 3ervituter fra-

En~estofLe, den lG. Oktober 1931.

JørGen ,'iichfeld
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