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Matr.nr. ,l.!! og 4.!! Tvilum REG. NR.-
Hovedgård, Tyilum sogn.
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Anmelder:

FRtDNINGS~/ÆvNn FOR ARHUS
AMTS VESTLIGE rREG~~:r'JGSKREDS
Adr.: tlrhu$ by. ~ herredu6t
Tinghuset, Ves1er AI/e 10,

• 6000 Århus (" tlf. 06-122Qn.

%-J<J??
D E K L A R A T ION

Undertegnede ejer af matr.nr. la og 4.!! Tvilum
hovedgård, Tvilum sogn, deklarerer hermed med bindende
virkning for mig og efterfølgende ejere af nævnte ejendom
at bevare de indblandede ældre ege på arealet, som angivet
på vedhæftede rids, af matr.nr. la og *a Tvilum hovedgård,
Tvilum sogn, således at egetræerne ingensinde må under-
graves eller på anden måde udsættes for direkte eller in-
direkte behandling, som kan føre til træernes ødelæggelse
eller beskadigelse. Det skal derfor ikke være tilladt at
fælde egetræerne, kappe friske rødder eller grene, der ikke
er til gene for arealets drift.

I tilfælde af stormfald, sygdom m.v., som med-
fører, at egetræerne går ud, kan der ikke stilles krav om
genplantning.

Deklarationen vil være at tinglyse med prioritet
forud for al pantegæld.

Påtaleretten ifølge deklarationen tilkommer
fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredningskreds.

Som ejer af ejendommen Den~ J januar 1977.
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stående deklaration begæres tinglyst på matr.nr. ~~ ~g 4~
Tvilum Hovedgård, Tvilum 'sogn, jfr. naturfredningslovens § 64.

Fredningsnævnet for Århus amts vestlige fredning skred s ,
den 3. februar 1977.
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Tinglysningskontoret,
Silkeborg.
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Svostrup sogn k1- m.fl.
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Rids i 1: 20.000 vedr. del Qf
... '__ .. _ . O __ . O
MAI H.NH. '1- Ul1 4-
Tvilum Hovedgård. Tvilum sogn

Udarbejdet i anledning af tinglysning
af deklaration om bevaretse af ældre
ege på de med krydsskravering frem.
hævede arealer.
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