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REG. NR.

U B S I R ' P I F f

af

tinglysningsakten for ratten i Bradstrup»

Matr.nr^l-ii og l~o Store Nørltmdgårde, Akt.skab B ur. 626»
l~a Fruergård, l og 2-a Bjerregårdf anmelder:
l~f F!allindeb«kgårdef5~a,6~gf ll~h Har- Direktoratet for
rlld by, alle Bjstrap sogn,2-af3-a Godruii, statsskovbruget«
Lille Hølund og Kolpensig, 2~d Store Hø-
lund by, alle af Vrads sogn.
1.311______
2. juni 1954.

D E K L A R A T I O N .

ledennævnte arealer tilhørende den danske stat, direktoratet for

statsskovbruget :

Matr« nr« l~m og l-o Store Nørlundeg.^rde, 1-a Fruergård, l og 2-a Bjer-

regård, 1-f ilalllndebækgårde, 5-a, 6-g og 11-h Harrild by, alle af Sj~

etrup sogn, 2~a og 3-a Godrum, Lille Hølund og Kolpenaig, 2-d 3tore Hø-

lund by, alle af Vrad© sogn, i det omfang, som de anførte arealer er

indlagt med, grøn farve på vedh^fteie kort, pålagges herved fredningssør-

vitut om, at de skal henligge i naturtilstand, og aåledes

1) at jordoverfladen stedse skal forblive henliggende i uforandret stand,

hvorfor arealerne ingensinde ®å bebyggesf beplantes, drenes, afgrøftes,

opdyrkes eller indhegnea» ligesom der ikke nå oprenøes grøfter eller

graves efter grus, sand, sten eller brunkul,

2) lyngvegetationen må ikke afslås, og slåning eller af&rasning af gr«s<~

vegetation må ikke finde sted,
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3) alle nåletræer, plantede såvel so® selvøåede, enebor alene undtaget,

fjernes ved statsskovvæsenets foranstaltning ved hugst eller på anden

måde inden forløbet af fe» år og fremtidig inden udløbet af højst

femårige perioder,

4) der må ikke rejses master til telefon e.l. eller opstilles läcageboder

e*l.,

5) regulering af Kvlndebækken må ikke foretages og oprensning kun finde

sted i det omfang, der fastsattes af vandsyntt, og for dét nedre løbs

vedkommende i det omfang, ©o® er strengt nødvendigt af hensyn til vand-

forsyningen til dambruget Yed, Karrildgård.

Statsskovvæsenet forbeholder sig dog ret til:

a) at tage grus til eget brug på enkelte steder efter Hati^rfrednings-

rådeta godkendelse,

b) efter godkendelse af Nåturfredningsrådet at bevar© eller udlægge

arealer til vildtagre o.l*,

c) at bevare, anl&gge og vedligeholde brandlinier,

d) at lade grøfter, som er nødvendige af hensyn til afvanding af arealer,

der grænser til de fredede områder, føre over dinse,

e) at anlægge og vedligeholde de for administrationen og tilsynet nød-

vendige veje og stier, herunder stier til højere punkter i terrænet

for oversigt i brandtilfælde og lignende,

f) at lade nogle små grupper bjergfyr blive stående i sandene i afd.561,

g) at grankulturen i afd. 81 først fjernes efter opnåelse af rimelige QUI-

åriftealder,

h) ved huset Skovly på matr. nr. 11-h Barrild, at udlagge have og tjeneste-

jord til et skovløberated samt at foretage nødvendige bygningsarbejder

i samme anledning, herunder evt. opstilling af lednlngsciaster.

Udgifterne ved nærværende deklarations stempling og tinglysning

afholdes af statsskovvæsenet.

Påtaleberettiget er Maturfredningsrådet og Naturfredningan^vnet

for bkanderborg amt.



DIREKTORATET FOI ETATSSKOVBRUCfET, dem 24. naj 1954-

P. D. V.

J» Vestergaard.

Indført Î dagbogen for ret skreds rir. 5o*

Tyrsting og Y rad© herreder* den 2*6.1954*

Lyst tingbog: bd. udr« 3911 ii.fl.

Akt: @kab B 626.

Stouetrup*

ïïâskriftan» rigtighed bekræftes»

Donaneren i Brwdstrup, den 15* oktober 1968<

J. J. 3ek.
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