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Uatr. nr. 4~ sejrup by,
Thyregod eogn.

'REG. NR. ø2'9t~ritt.

Anmelder. Fredningsnævnet
tor Vejle amt.

stem~el-og gebyrtri i h. t.
§ 33 i l. nr. 140 at 7/5 1937.

F R E D N I N G S D E K L A R A T I O If.

, I

På ejendommen matr. nr. 4~ at Sejrup by, Thyregod sogn, ~r der i årene
08 - 1945 toretaget tilplantning af et areal på o. 40 tdr. land, kaldet

"Egely". Plantagen består at nåletræer iblandet l~vt~er.
Inde i.plantagen fin~es e~ utilplantet areal på o. 25 m x o. 40 m, hvor

der er rejst en mindesten for Peter Laursen og Frederik Kristian Krusborg,
som har været de ledende IDlBndved pl~n'bl)genstilblivelse.

Undertegnede ejere at mBtr. nr. 4~ at Sejrup nemlig enketru Ane Krus-
borg, Niels Clemmeneen og Made Knudsen bestemmer herved, at det ovennævnte
åbne areal med derpå wrende mindesten stedse skal be.ree i samile stand som
_.", således at mindestenen ikke må t jernes og arealet ikke ml tilplantes ud-
over, at der på arealet bag mindestenen må plantes buske og lignende, der
dog stadig skal holdes under en højde at 2 m.

Jeg Ane Krusborg forpligter herved mig og fremtidige ejere at min an-
....del i ejendommen til at holde arealet og mindestenen i sømmelig stand, og hvil

ejendommen måtte blive udstykket t. eks. ved opdeling at ejendommen, skal tor.

pligtelsen påhvile den, der bliver ejer at det tredede areal.
Denne tredningsdek1arat10n bliver at tinglyse som hættelse på ejendom_

men matr. nr. 4~ Sejrup, Thyregod sogn, at hartkorn l ak•• O ~dk. li alb.
med respekt at dokument tinglæst 25. nov. 1910 o. tredskovp11gt.

Påtaleberettiget er tredningsnævnet tor Vejle amt og Thyregod sogneråd
hver tor sig.

ThyregOd, den 26. oktober 1957.
Ane Krusborg. Made Knudsen. N1ele Klemmeneen.

Foranstående tredningsdeklaration eodkendes herved 1 medfør at § 11 i
lov nr. 140 at 7. maj 1937 •
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Hredningsnævnet tor Vejle amt~

den 26. oktober 1957.
P. n. v.

sign. C. Rudbeck. II. Tb·spareS.

Indtørt i dagbogen tor Vejle herredsret, den '0/10 1957.
Lyst. Tingbog. bd. Thyregod bl. 389.
Akt: nkab M nr. 628.

Gebyr: kr. 3.00. sign. Jørgen Clausen.

/HII1.-- ---
Atskrittens rigtighed bekrættes.

Frcdningonævnet tor Vejle amterådskrede.
Horsens, den 24/6·1958.

P. n. v. KIIT/KJ.
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