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Aur 1940 elen 18. Jeptember bod_.elluLe .r'reclnindsnavnetfaldende
~ E K L A R A T lOU:

Undertegnede Generalkonsul Wilhelm Weimann paalægger herved
med bindende Virknin8 for mig og senere Ejere af Matr. Nr. ld Dav-
rup Skov, Bjergstecl Sogn, SOHl er en Del af den mig tilhørende Ejen-
clomDav.cup Hovedgaal'd, Bjergsted dogn,følgende Servitut:

Hedenbetegnede paa min lltt:vnteEjendom staaende Træer nelJllig:
l) den paa vedhæftede Kort lliedA betegnede lysstillede store Eg -

kaldet "Davrup-J:;gen"- SOHl sLlar nordvest for den umiddelbart
uden for Hs.ven liggende .::ikovdam,

2) to damle Bge wniddelbart sydøst for "Sk,,-ttehusell - "Skytteegenll

kaldet - paa Kortet m~rket B.
3) en Gruppe st&rkt grene~e gamle Bøge - for riden ialt ni - kaldet

IIDavrup-13øgene"- m<zrl(etC,
4) en gamllJelEg i det nordlige 3kovllegn - kaldet"Fru 'thits Eg II-

yaa Kortet m~~ket D,
5) den saaLaldte "TroldelomsegIl- to Ege i Nl;Crkamp- hvoraf den øst-

ligste er helt ud8aaet, staaende Nord for Forbindelsesvejen mellem
de to nordgaaende Korsveje, paa Kortet m~rket E,

fredes saaleJes, at Tr~erne ingensinde maa fældes, topskæres, under-
graves eller paa anden r.~aadeudsw t ces direkte eller indirekte for en
Behandling, der kan føre til l'rwe:cnesl:.,'delwggelseeller Forringelse.

:b'redningenskal ikke Vb.-retil Hinder for, at der foretages
Udhugning inden under Punkt 3 oetegnede Gruppe Bøge, naar :i!'jel'nelsen
af de paa~~lclende rr~er sker med det Formaal at forbedre Livsvil-
kaarene for de tilbågev<...reLde.

En ~f l\aturfredninssLoreningen udpeget forstlig dagkyndig
træffer afgørende Skøn i saa Henseende.

Ejeren er endvidere til enhver Tid pligtig til at foretage
saadanne Hugster i den omgivende Bevoksning, som anses for nødvendig
til de paagældeDde Træers ~evaring, sualedes at disse til ~tadighed
er tilstr~kkelig lysstillede.

r,ieJHensyn til den i Pun1-:L4 omhandlede Eg bestemmes yder-
ligere, at Arecllet omkring det i N"",rhedenliggende Jumphul (paa Kor-
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tet begrænset med rød Linie) ingensinde maa v~re bevokset med Naa-
letræer, men skal holdes bevokset med Tjørn, ~laaen, Naur og lignen-
de '.rrævakstersamt vilde Roser, Caprifolier , Gyvel, brombær o.lign.

OffenLligheden kan ved Henvendelse paa Gaarden opnaa Ad-
gangstilladelse til Davrup Skov.

Denne Deklaration vil være at tinglyse som ~ervitut
ovenn~vnte Bjendo.

Pautaleret tilkommer rljeren, Naturfredningsnævnet
bæk Amtsraadskreds og
sig eller i ~orening.
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