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"103 HASLE KOMMUNE RfG./'ik. YbD~

KORTBLAD NR. 5133/\812. II[ SV 1: 2000

MATR. NR.: 31a og 318

AREAL 3.7 ha

SOGN: Nyker

EJER: private

FREDET: Deklaration lyst 21.2.1968

• FORMÅL: at bevare det fredede Ol:lrådets 8kovpræg.
Skoven er fredskov.

INDHOLD: Fredning af areal, beliggende mellem overkant af skråning
m.v. og Muleby å.
Højtstammede træer må kun fældes efter indhentet tilladelse
fra den tilsynsførende med de private skove.
Al henka8tning af affald forbuit.
Et nærmere bestemt skovareal fredes og åbnes for offentlig-
heden.

o
• PATALERET: Fredningsplanudvalget for Bornholms a~tt fredningsnævnet

for Bornholms amts fredningskreds og statens tilsyn med
de private skove i Bornholms amt.

REG. NR.: 137-02-4
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Mtr. nr•• ejerlav. sogn:
(i København kvaner)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr.• ejerlav. sogn.

R~~;,~R.y~~~-/Ø-~J?,KoPi
Akt: Skab nr. -......

(udfyldes af dommerkontoret)

Købers bopæl: :

Anmelder:

Fredningsplanudvalget
for Bornholms amt

Deklaration

Undertegnede Erik Køfoed, som ejer af matr.nr. 31 ~, Nyker sogn,
pålægger herved fo~ mig og efterfølgende ejere min fornævnte ejendom
følgende servitutter: ," \ '

\

Det på vedhæftede kort med grøn farve viste areal, 'beliggende mellem
overkant af s~råning m.v. og Muleby å, fredes, bla. således at are-
alets skøvpræg bevares. Skoven er ifølge oplysning ,fra skovtilsynet
fredskov. Højtstammede træer må kun fældes efter indhentet tilladel-
se fra den.tilsynsførende med de private skove. Al henkastning af af-
fald er forbudt.
Omlægning af ålejet må ikke finde sted ud over den på kortet viste. Ii
En højst 4.00 m bred skovvej tillades anlagt med linieføring som vist Ipå k~rtet. Andre veje må ikke anlægges.
Det på kortet med rød kontur fremhævede skovareal pålægges samtidig
bestemmelse om, at det skal yære offentligheden tilladt frit at fær-
des og opholde sig på dette sted.
Påtaleret efter denne deklaration har fredningsplanudvalget for Born-
holms amt, fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds og staten~
tilsyn med de private skove i B~rnholms amt.
Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens
blad i tingbOge~
Nyker, den ••R.::/: .Ii:.· fC:;~
Som ejer af matr.nr. 31 ~, •••••••••••••••• ~ .•••

Som køber af parcel 2 af matr.nr. 31~: / { ~ep "~-~/ /.', 1(/ A d::--!ct '7 /~./ N t? /'//
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