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F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n---------------------------------------

Underskrevne Godsejer Axel Castenschiold, Harildgaard, der
ønsker at frede det nedenfor angivne Hedeareal paa min n'xvnte Bjen-
dom, udsteder herved denne for mig og efterfølgende Ejere bindende
Fredningsdeklaration:

Omraadet, der udeør en Del af Matr. Nr. 5a Mellem Harild,
Ejstrup Sogn, bestaar uf et ubebygget Stykke 'Lynghede ffied2 Gravhøje
og er beliggenJ.e paa :C;jendomr,lenssydliGe !)elpna en Bakkeskraaning
med Fald ilnod Syd Sønden ror Holtum Aa.

Omraadet, hvis Areal ifølge vedh<eftede Kort andrager
34410 m2, fredes saaledes, at dets Jordflade skal forblive henliggen-
de i uforandret Tilstand. Omraadet ulaa derfor ingensinde bebygges,
beplantes, urumes, grøftes, opdyrkes eiler indhegnes , ligesom d""r
ej heller paa Arealet mClB graves efter Grus, Sand eller ~ten. Lyng-
bevoksningen maa ikke slbas eller afbr<endes. Der maa ikke paa Area-
let rejses Master til Telefon eller elektriske Ledninger eller andet,
der kan virke forstyrrende for Udsynet.

Den paa Arealet beliggende Gravhøj, der er fredet under
Nationalmuseet iføl~e Dekluration lyst 22/9 1909 og som af Ejeren er
illdrettet til Fhmiliebegravelse, er ikke til[jtl:ngeligfor Offent-
ligheden. løvrigt skal der vwre Ret til uhindret gaaende F~rdsel
for alle og enhver paa det fredede Areal.

Paataleretten med liensyn til de i denne Deklaration inde-
holdte Servitutbestemmelser till~gges Fredningsn~vnet for Jkwlder-
borg Amtsraadskreds og Danlllarks.Naturfredningsforening eller de
Institutioner, som maatte tr~de i Jtedet for de n<evnte.

Deklarationen vil v~re at forelwgge :b'redningsnævnettil
Godkendelse i Henhold til Naturfredningsloven af 8. Maj 1917.

Den samlede EJendom er matrikuleret under Matr. Nr. 5a MellE
Harild, Ejstrup Sogn og skyldsat for ilurtkorn: o Td. 5 Skp. 3 Fdk.
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Deklarationen kan tinglyses som Hæftelse paa nævnte Ejen-

dom, angaaende hvis Hæftelser henvises til Ejendommens Blad i Ting-
bogen.

Harildgaard, den 24. Juni 1937.
'1

Axel CasGenschiold

Underskrevne Fru ~llen Castenschiold, der ifølge Skøde
)

lyst 7/8 1918 er Ejer af l',latr.Hr. 58 1','lellemHarild, Ejstrup ~og!J.,
tiltrxder herved forunstuaende Fredningsdeldaration som bindende for

" ~.' / {

Su.:bygaardden 213.Juni 1937.
Ellen Castenschiold

mig og fremtidige Ejere af Ejendommen.
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.E'oranstaaendeDeklaration er godkendt af Fredningsnof:vnet
.)

og beg~res tinglyst i Henhold til Lov om Naturfredning af 8. Maj ~

Formand.

1937 § 12.
Fredningsn~vnet for Skanderborg Amtsraadskreds

Hammel, den 8. Juli 1937
M.K.Andersen
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