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Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for
Vejle Amtsraadskreds.

Underskrevne Fru Emmy Toft, "Straarup", Dalby, bestemmer herv.
at der lægges en Fredningsservitut paa den mig tilhørende Ejendom
"Straarup" pr. Kolding, Matr.Nr.la Straarup, Dalby Sogn, dels med
Hensyn til den paa Ejendommen beliggende Højskov af Areal ea 1,65 h,
saaledes som anført paa et af Landinspektør Axel Johansen i Februar
1946 over Arealet udarbejdet Rids og paa dette indtegnet med grøn
Farve, dels med Hensyn til en ved Gaardens Hovedbygnings Have øst
for Bygningerne staaende Gruppe Bøgetræer, afmærket paa nævnte Rids
med brun Farve, dels med Hensyn til en Række Asketræer, staaende
smst. og paa nævnte Rids angivet med blaa Farve, ~ nogle høje
Kirsebærtræer paa og ved en Høj srost.Bom vist med en Cirkel paa
nævnte Rids, og dels endelig med Hensyn til 4 (fire)gamle Lindetræer
smst., paa nævnte Rids betegnet med rød Farve.

Formaalet jeg tilsigter med Fredningen er dels for saa vidt
angaar Højskoven at bevare denne for Eftertiden af Hensyn til det
karakteri~tiske Billede i Landskabet, Højskoven danner, navnlig
set fra Kolding Fjord og Nordsiden af denne, og derfor er det min
Vilje, at det paagældende Areal med Højskov ingensinde maa afdrives,
og Træer i Højskoven maa kun fældes, naar Træernes Tilstand nødven-
diggør det, og da kun mod forstmæssig Udvisning og saaledea, at der
i-Stedet for de til Fældning udviste Træer, snarest gørlig erstattes
med Nyplantning af andre Træer, der skal passes og stedse bevares,
saalænge dette er forstmæssig muligt, saaledes at den karakteristiske
Profil af Højskoven i Landskabet aldrig maa forsvinde af dette.

Dels tilsigter jeS med Fredningen af de nævnte Trægrupper m.v.
i "Straarup"s Have stedse at bevare det karakteristiske Landskabs-
billede, de fremkalder og bevare den karakteristiske Beplan~nlng ved
Gaarden, saaledes at dens Omgivelser stedse kan bevare det Præg, jeg
holder af, ogeaa for Eftertiden, som et karakteristisk Minde om en
svunden Tid. De nævnte Trægrupper skal stedse bevares, indtil Træerne
paa Grund af Ælde ikke længere lader sig bevare.

~ ."t w·t,_ ...__ .._· ...- -,
...



Bliver det nødvendigt at f~lde et eller flere Træer paa Grund
af Ælde, skal der straks plantes andre i Stedet, og disse skal op-
elskes og fredes, saaledes at de for Gaarden karakteristiske Træ-
grupper stedse bevares for Eftertiden.

Saalænge jeg Emmy Toft lever, og jeg er Ejer af "Straarup",
skal kun Danmarks Naturfredningsforening have Paataleret i For-

samt det paagældende Ministerium, alle hver for sig.
Skulde Danmarks Naturfredningsforening ophøre at

skal de Beføjelser, som ved nærværende Fredningsdokument er til.
lagt Foreningen, overgaa til den Forening eller Institution, soj
efter det paagældende Ministeriuma Skøn i det væsentlige har
taget Danmarks Naturfredningsforenings Virksomhed.

Ovennævnte Fredningsservitut skal være bindende
mig personlig som for alle efterfølgende Ejere af "Straarup"
Nr.la Straarup, Dalby Sogn.

Denne Deklaration begæres lyst som Fredningsservitut paa
Nr.la Straarup, Dalby Sogn. Om tinglyste Forpæftelser henvises
Ejendommens Blad i Tingbo6en.

Kolding, den 16.Februar 1946.

bindeIse med nærværende Fredningsservitut.
Efter sin Død, eller naar jeg ikke længere er Ejer af

tilkommer Paataleretten Danmarks Naturfredningsforening, Naturf".\~
ningsraadet, Naturfredningsnævnet for Vejle Amt, eller de Insti'-
tioner, der til den Tid maatte være traadt i Stedet for

Emmy Toft
f.Tolderlund

Godkendes i Henhold til Naturfredningslovens § ll.
Fredningsnævnet for Vejle Amt, den 4.Marts 1946.

C.Rudbeck Th.Jørgensen I.L.Toftgaard Hansen
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