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Fredningen omfatter (helt eller delvis ) følgende
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REG. NR . .53ø21
Matr. nr., ejerlav, sogn:

tt, 24! Tjæreborg by og sogn.
Anmelder:
Fredningsnævnet for
Ribe amtsrådskreds,
6800 Vl1rde.

Sternpelfrit i h.t. lov nr. 174 af 30. auril 1969
G 83, stk. l.

e 28. t1RS.19 7 o * ~O:'::l DEKLARATION.

Undertegnede Tjæreborg sogneråd bestemmer herved for
sognerådet og for efterfølgende ejere af matr. nr. 24 i Tjæ-
reborg by of,sogn, følgende:
l. Ejendommen, matr. nr. 24 i, m~ inGensinde udstykkes.

og må ikke bepluntes, opdyrkes, opfyldes eller afgraves.
Henkastning af affald samt etablering af bilkirkegårde er for-
budt. Selvsået busk- og træbevoksning påhviler det kommunen

2. Ejendommens arealer skal bevares i deres nuværende tilstand

at fjerne.tf 3. Arealerne må ikke bebygges. Opstilling af boder, skure, ma-
ster, skilte eller andre skæmmende indretninger er forbudt.
Der må ikke opsættes hegn. Campering eller båltænding er for-
budt.

4. Der tillægges almenheden ret til færdsel til fods og ophold
på arealet under respekt af ejerens anvisninger.

5. NæTv.ærende deklaration skal dog ikke være til hinder for,
at sognerådet i samråd med nedennævnte påtaleberettigede og
eventuelt fredningsplanudvalget for Ribe og Ringkøbing amter
lader etablere en parkeringsplads på arealet med dertil hø-
rende kioskbygning opført efter de af fredningsnævnet god-
kendte tegninger.
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6. Det bemærkes, at der den 26. februar 1945 er tinglyst do-
kument angående den på arealet v.ærende gravhøj nr. 3404.21.

Påtaleret tilkommer Tjæreborg sogneråd, Nationalmuseet
samt fredningsnævnet for Ribe amtsrudskreds.

Tjæreborg, den /-p ~ / '1'.Ji' CJ

Idet fre(1J:lin[;snævnetfor Ribe 8.l'ltmodtager og god-
-kender foranstaende fredningstilbud, beste~mes det, at tilbudet
skal lyses som servitut på matr. nr. 24 i Tjæreborg by og sogn.

Med hensyn til servitutter og pantevcld henvises til,

ejendommens blad i tingbogen.
FredninGsnævnet for Ribe amtsrudskreds, Varde, den 25. marts 1970

I I

P. Il. v.la: IJT,-, /f
-/@--.6cl~Y Poul Buch.
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