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REG. NR. J..Jtf8 ti 3"17j ../IJ;f)E

Udskrift
at

tredningsnævnets protokol tor Vejle amt.
År 1957 d. 8. oktbr. kl. 15 holdt nævnet møde på ftJensgaard* i Glud

sogn til behandling at
34/1956: Fredning at arealer under nJensgaard~.

Nævnets medlemmer mødte.
Ejeren at "Jensgaard" matr. nr. l!, m. f1. at JensgBard, Glud sogn.
Endvidere mødte landinspektør Clemmesen.
Der fremlagdes et af landinspektør Clemmesen udarbejdet kort over ares

ler af gården. På dette kort er indtegnet med grønt skovarealer, der i det
~sentlige er fredskov, og med rødt er skraveret arealer, der·i forbindel-
se med det omgivende skovareal udgør et ~de overordentlig smukt og til-
lige karakteristisk landskabsbillede.

Med ejeren blev indgået følgende
Fredningsoverenskomst:

De på det fremlagte kort med grønt og rød skravering betegnede area-
ler af m. nr. l!" 12, l~ Jensgaard, Glud sogn, må ingensinde bebygges, idet
det dog forbeholdes ejeren ret til a~ lade opføre passende læskure o. lign.,
men ikke beboelseshuse eller huse til erhvervsvirksomhed.

Skovarealerne skal stedse bibeholdes som fredskov.
Der gives almenheden ret til gående færdsel uden at medbringe befor-

dringsmidler af de gennem arealet førende veje, idet det dog ikke er til-
ladt hverken at færdes udenfor vejene eller at afplukke bær, blomster, gre-
ne eller andet. Ejeren er berettiget til at hortvise personer, der hand-
ler i strid hermed, og til at formene sådanne personer adgang fremtidigt.

Denne bestemmelse skal ikke være til hinder tor, at ejeren lejlig-
hedsvis af hensyn til arealernes udnyttelse, f. eks. indretning af plan-
teskole, foretager afspærring af den ellers frie passage. - De på kortet
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s'Brligt indtegnede træer skal bevares på samme mlde som de nedenfor nævnte
alletneer.

Endvidere bestemmes, at elleen, der fra den offentlige vej danner ind-
kørselen til selve gården, og som består af aske-og egetneer, skal bevares,
slledes at de ikke må fældes eller beskæres udover hvad der er forstmæssig
forsvarligt~ I tvivlstilfælde skal fredningsnævnet være berettiget og for-
pligtet til at udpege en forstkyndig til at give direktiver, og udgiften
til denne sagkyndige udredes af nævnet.

I tilfælde af at et træ beskadiges eller går ud, plantes et ti1sva-
rende.

Endelig bestemmes, at alle de på gårdens arealer og om disse arealer
værende stendiger og levende hegn skal hevares og vedligeholdes i den nu-
værende stand.

På de således fredede arealer må der ikke foregå erhvervsvirksomhed
udover den,der normalt er tilknyttet landbrug og skovbrug, og særligt be-
stemmes, at der ikke på arealerne må foretages mergelgravning, opgravning
af ler eller lignende.

Påtaleberettiget med hensyn til disse bestemmelser er den til enhver
tid værende ejer af mJens8Bardm eller fredningsnævnet for Vejle amt eller
den institution, der t~der i stedet for dette.

Mogens GIud.
For fredningsnævnet:

c. Rudbeck. øster~ard-Hansen. Svend Frederiksen.

Udskriftens rigtighed bek~ftes.
Fredningsnævnet for Vejle amt, Horsens, den 22/2 1958.

P. n. v.

KMT/MLA.


	Forside
	Opdatedering af dokumenter
	Fredningsnævnet



