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Bestilling ..
formular
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Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(1 København kvarter)

ejler (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. I tingbogen.
art. nr., ejerlav. sogn.

Stempel:

Voel by og sogn
19~, 22d, 24b, 4lc, 42c- - - -

kr. Akt: Skab/
(udtylde( al ~•. , ..... ~.11 • ,

Købers l
K' }boDæ/:reclllors J '

J1-~ C JJL
Q.J I Anmelder: / ØJ_/~/ ~

Fredningsnævnet for
Arhus amts vestlige
fredningskreds
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" "D E K'L A R A T ION

Horsens By- og HorrA1~r~:5
Dommerkon1.or :~jie 0.3";'.

Rådhus!3'3.do 3.
8700 Horsens.'"

Gjern kommune, som ejer af landbrugsejendommene l) matr.nr. l2~, 7!,
43h, 19a, ~~~, 43n, 44g, 44! og 44k Voel by og sogn og 2) matr.nr.
l2h,' 22d~ ,24b~ 4l~, 4l~ og 42E, 1:bidem deklarerer herved med virkning
for' os selv og efterfØlgende ejere de nedennævnte bestemmelser gæl-

',demde.det '.1.' -Vedhæftede ~ af landinspektørerne Werner Nielsen, Keii

....··:Holm·d~';j:>Dail~H~s~n; '§i1kebo~g, ved landinspektør H. Lunde i
~ okf.6b~r"19ij :udfærdigede -d.ds med grøn skygge viste areal af matr .nr

1.9~, 22d, "24b, 4lc og 429. Voel by og sogn. Deklarationen afgives sorr
vilkår for en af Fredningsnævnet for Århus amts vestlige frednings-
kreds i relation til gravhøjen 2411.10 meddelt dispensation fra § 5?
i lov nr.' 314' ~f' 18. :··jUni,~1969,{naturfredningsloven) til parcelhus-
bebyggelse • ,.' ,. ,.'

"1. Areaiet·Ludlæcjges"som grønt område, der dog kan dyrkes som hidtil.
• I .' - . <

2. Areal~t k~ udlægg~~ aom fælle~areal for' den tilgrænsende bebyg-
gelse, idet alene.G~ern k?mmune bestemmer stØr~e1sen af det be-

...... - • • l , •

- byggeisesområde, for'hvfket ~realet tjener som fællesareal. I

nævnte forbind~ise kan i begrænset omfang og uden for gravhøjens
umiddelbare' nærhed efter nærmere aftale med Rigsantikvarens for-
tidsmindeforva~tn1~g op~til~es bænke, legeredskaber og lignende.

3,.'AreaHie -.Jci:\i'1,~(:)g~lR:an.Kful'''åfhænaestil 'en grundejerforening, beooer-
"~~.,'::' :1 "''forefii~ij;~tuf-1st~6t-enincj'eller iignende, der i så fald overtager

=,""forpl~gtelserne, i..,hE?~holdtil nærværende deklaration. Hvis på-
gældende forening opløses, overdrages arealet vederlagsfrit til
Gjern kommune, der er pligtig at tage skØde derpå.

4 ~ Terrænet, må-'ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
5 ~ :t5er må på' ~rea:iet ikke o~føres eller anbringes huse, boder, skUr!

':' ':ma~ter;'~'transf6rm~t~re~,"tårne og lignende •
.::: .. \; ,_.. ~.~ " .:'~ •.. -'_ir:~· :...,. .'

".::-,6.•:.~~~l:~~,~;~:i~~~, b~.I?-:(~t:~s::'~il:·.h~nstj,lling eller' henlæggelse af kø]
tøjer, beboelsesvogne,~måskiner,·materiel eller ~terialer af nat• _o.' .. \..... ,,_

art eller br~ges som parkeringsplads; campingplads eller lignendl

Jemen " Kleld.kov "IS, København
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• Aff;~~ ~ ::~kke hen~~.te~ ··.~~>~,~eale~; 'og '1e~t~skål V~d.L~geholåes \.
1 en "d:e ;påtaleberett~gede~ /(ikøn s Ønuneli,g" :,tilstand .. ,~.~t,~....~ ......li' "" ... ,.~. .',. .. ' ..

8 ~- Ar~al~~~-;n.(iikki·-bepi~i~~~1~~~:~~k'i~t'efji~1i:ti>evoksnfng Se pkt 14)

'. r] ~:;;~'~1~~~tM~~i-":i.d~.:·li~~~?ø'_~~i~!)l\f~:fh&ide~~~t~rj:icrsel vsAetie træ~r Og'
• '~'. -', ~"... • R ,.' • >\ ... {/~ f'-"-;:" ..t'l<··:<V"'~ .........·tr• Vi '1 J" "1-'\ .~....\ .' ..-

,;t:S'icl~iiitr-~t~ahln~snæ~st;~)cM:jio9'tI!~erufit~'h,tid\ri~d~t års varsel
;". . ~ ~~.,.'i·' ~...'. t. • _ .. {",': ~',;'h\~'f'":~-~~:""t-..~...~·Tt ""... , .... f)j"',:,~"l. ~ ~.. :\, " ••

-..: kræVe: etahll!fet· 'en ;slør~tl~~~Jjepltilitning ·':langs arealets grænser.
'P.! :~~l\T~:;··~a~højen.Iog' ih;~i:a:l!gt7~I~ri::~åfst~daf 5 m fra denne må

- .... : ..~ ·"-:'~;..:Io{·1.:(·;·o;~...1:~,:;,'o",~ ~

rydni~g sk~ uden beSkåd~~lj~~a~ bøj~ ~ubs. terrænoverfladen.
~~. ,-" .... ;....~~~~:" ;:_ ..... 1_ .... ( •

RØdder må ikke oP9'rave~tif~9 ,>!?pt~i~g a~ planter må kun fore-e. tages.,i. ld~t Omf~gt;·!.id~t·~~~·:~~~';'våd.hån·akratt.
- - ... " -.' ~!\.'i"~J\ ••\'; !..,.c:- ..... , ;1._ '" . ,

.:'9: ';M6totkØt§~f !i?ab~f~~f~tt1i*ij~~~~t~~-i.~{forbudt, bortset fra
-itiri3el' 1'"f6ffii~a~f~~';·~~~~~1~g:::·Y~di~geholdelse '6g tilsyn •

•

... ' ...·d - r ,.. ~o ..... 10 ";Jf:}r.r 'o.k."}' '·l·'~:["":"1t:".~'''~'·f~~.~.;\..-:....:.( ~. . _ _ ..

~'~~å~~~~~~.;~f~~~;·~~~:~;,!~~;~:~;;~~~~~~~~~:,~.~#~~~;;~~iandbrug~~s s?-g dr! f t ~.,

-C):' ;~~~cU:>efat~e~.f~S!n~9.~~~~~~~~~~~~~J~~~~t~1,c1~t fr~Hnover henligge >•

. med en naturlig græs~sti;9.g;~realets,eventuelle tilgroning med
.~. .J o~ •• -'" _ ..... .,. 1r't~"'_"~...' ,,::,r;-- ';3 :l{"!~.~:f.;..5."'r.e~.•. ;:,- ...lt'o' ' .• / •

lyng og ,andre hede\lr~ez::.~::~~~·~~s_~ved, brug af plantegift,
gØd~kning eller l~~~n~~~ '9f:~y~~~~~:~~-~g sk~l så længe det

~~. på~ræv~t ~~ås ,i .nø~,:~~cM~f~~~g7~ :,)'<'-1, ;_.' .

ll. Såfremt arealet ·"!r"af·~i.aJlaD:tu~Slnæssi~ 'tlrift 'og fØrst da, vil
fredningsnævnet i 'samråd med Gjern kommuneog Rigsantikvaren kunne
bestemm~, (.at d~r ijiv:~~:~Q~~~t~~~~d~~.~a~g4,9':rtil, gående færdsel og
ophold på"arealet eller ~n'.~e~ ~era~~.,sPe~ielt :adgang til gravhøjen.e Fredningsnævn~t vil hefJfi:~f::p~'~ij-et~"l~itl~tfv,' eller ~fter henstil-
~ _ ~ _~ .1'~r ••"J'~ __ " ,~",-,/ .. tt t .~._.:; :.... •

iing fra ej~ren eller kornmunen~unne ~astsætte regler for brugen

• ~f, elier f~r oPhoid~t p~3'~t~~iif:;'~~~~~r~~g~ænse ådgangendert$ i

~2. ,~~uftledninger må ik~e føres_.h~n:oyer :'ar~aiet! ,-' .

13. Den bestående vej hen 'over"'årealet bØr' nedlægges. uden 'de påtale-
berettigedes samtykke ,må .ny~ .veje.?g stier,-,ikke ~tableres og be- ~

- • J.

stående veje langs arealet~. græns~!,~kke.udv~des ind over arealet.

14. ':De~;,leksister~nde''';be~;g~els~,;,på'.~e~l~t ~skiU-:'n~glv~s '?g Sporene der-
-;_t~~~e:t~~r~uåS_Iet~eS:'in~~f1f:a&ii~i:;:;'b~t:oE~;'::1,976C·~'N!r'beby~gelsen er f j er-
" \i~i.b~f·~~·de~:~3~trltif;;~?h~r~ft~t:;~RitI-aen-'"l"belJyq<jelsens og gravhØjens

• ., l -< • , ~;- .d ~..,_ , '.

n~:r;hed,_~k~isterEmde ...træ::-";,.og buskbevoksni~g ryddes. ;Rigsantikvarens
'f~~tid~~~d~i~~~ait~i~~-k~ dog tillade b~y~ring a~ enkelte udsøgte

• ~ ... I" • - .-' .. !'"1 -.. - p r- '; :" '(~ :.t.~. - r : .' '.j: ~, :

'træer; 'Om'rYaning"p~>'.s'el"e:"cjravhøjen ~g, ~nden for 5 m fra denne gæl-
... ~ •• T_f -/'-'"~~

der bestemmelsen herom .f pIlt.'· 8•. Umiddelbart efter den omtalte ryd-
ning skal gravhØjen. o<j-t:erræziet~"6IDkii~g den istanc1sættes 'efter for-
'tidsmindeforvaltnlngens:anvlsnfnger:

•
, o ,. ....... J"'V -~.. . "



.~ , r:: uwl C! -fnr;:m~tJiendebestemmelser ikke overholdCJN ',r'; sk:riftligt..... ...,. .... .., -- ---- -~

,

16.

pålæg herom ikke efterkommes inden for anfØrt 1T;st,! eller hvis
sløJ;ende beplantning efter fremsat krav herom, j~r. pkt. 8,
ikke foretages, kan de påtaleberettigede lade 1 så ~enseende
fornØdne arbejder udfØre på ejerens bekostning.

Deklarationen præjudicerer ikke bestemmelserne 1 de~ til en-
hver tid gældende naturfrednings- og fortidsmindebeskyttelses-
lovgivning.

Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fred-
ningskreds og Rigsantikvaren hver for sig. Såfremt arealet afhændes,
jfr. pkt. 3, indtræder tillige Gjern kommune som påtaleberettiget
på linie med fredningsnævnet og Rigsantikvaren.

Foranstående deklaration begæres i medfør af lov nr. 314 af 18.6.1969
§ 64 tinglyst servitutstiftende med l. prioritet på

l) landbrugsejendommen matr.nr. l2~, 7~, 43~, 19~, 4lc, 43n,
44h, 441, 44~ Voel by og sogn som gældende matr.nr. 19~ og
4lc og

2) landbrugsejendommen matr.nr. l2~, 22d, 24~, 4l~, 4l~, 42c
Voel by og sogn som gældende matr.nr. 22~, 24b og 42c.

jI' .'; J:/' "'1 ,/Gjern, den .-t•.j,'./u· y . 1973

for Gjer~ kommune
: .}./) ,6~(~4 g,t ~U- v7-/
." l"/ .....", lJ/4·U7." YI ;"vv ....

,

Foranstående deklaration godkendes.

Fredningsnævnet for Arhus amts vestlige fredningskreds

Horsens, den II. .dt-e.-~' 1973

fOr fredningsnævnet
M(CCuUj~ ~{,;tzw,



INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETTEN I SILKEBORG

DEN 12 DEC. 1913

LYST ~l?~o /Jncz4. /1"Y};. /94/ '-1/ ~ / 22~,

t-/",'7~ ~t<-{;'L -""fj re1 ~t.'F .

1/
'.. I~.;~~ E

( Genpartens rigtiuhe~ bekræftes.
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