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Ejer:

Påtaleret:e
Henvisning:
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REG. HR.
FREDNING I RIBE AMT

l~ b .0\

54575-1-2-74 / Hedeareal. Matr. n,r. l~,
Kragelund by.

lokalitet:

Kommune: Vejen 575

'2l~:m: NV
Interessezone: I I I

Deklaration, den l. februar 1927.

Historisk fredning. Bevarelse af gamle vejspor (Hærvejen) .

Intet i deklarationen om offentlighedens adgang.
Mindesmærket må ikke beskadiges ved gravning, pløjning, bortfØrsel
eller tilfØrsel af sten eller på anden måde.
Græsning og lyngslet forbeholdes ejeren.
Beplantning må ikke finde sted.

Privat.

Nationalmuseet.

Reg. nr.: 575-2
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I Besiddet

I Ejer af Lodden Matr,:'\r / #-
rl3~ Sogn v;7"....~

/i!e..'4 Amt freul) ,er herved under :'oJationalmuseet

paa Statens Vegne nedennæ"me, paa min Ejt-ndom beliggende cJt:2-& c.3:7~=r""-
Dette Mindesma-rke forpligter jeg mig og alle efterfolgenJe Ejere og Brugere

J eg undertegneJe

&~~""'4,.
I~ .~ /p..,/ifølg-e Skøde. tingi:t'st <\." _ 1'-"""'" '7,. D

af By

Herred

af Ejendommen til at freJe og værne om, saaledes at det ingensinde be~kadiges ved

GravnIng, Pløjlllng, 130rtførsel eller Tilførsel af Sten eller paa nogen anden l\1aade Græsning

og Lyngslet forbeholdes, Beplantning maa ikke finde SteJ,

Et Fredningsmærke VII kunne opstilles paa Stedet Naar l\llIldesmærket fremtidig

tilses fra Nationalmuseet. sker der forud Henvendelse t,l Ejeren eller Brug/'ren derom

LYnr rnh,'pr Rrd::ldi",,,b,,. J", 1I1"J Lj",,,"~ ug D, u~u" ..o ':iJul,1c ng \lilli/' :ilfoj~r

MlI1rl/'~mi'rr~rr 11r.',~,1 der aftel' ):nllonll!"IUJl..LW De~lt.llllllc.l.!c i",lLJI I j Tdr. 8) g, .ull.

rilf;l:td .... ,h. P'Lllli~u I~~\", i 'jill,'" I i,,,mhoG I :lllp Tllf-::lde BIlc!;;l.digF.u.pn vil 1'1:1'1' 3t

udbedre og 'IiRl:lLJII'o.Clkel d.l IJllllg" liludge I den tujligere Sund e (U:I ~',IlI<Jlln~

Denne Deklaration kan lingl.rses paa l\luseets Beko~tnlllg Retsanm,erkning

I frafaldes,

Det saalede<; Iredlyste Mindesm,erke er følg-enue ~ Sd ~ ~a4-, /!)
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